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Woord van de redactie 

Door Juan 

Korfpraatgeweld... voorgedragen als nieuw woord voor in de “Dikke”. Vandaag heb ik de opdracht om én een reguliere 

Korfpraat (wat u voor u/op uw computerscherm ziet) én een extra editie “zaalseizoen” te produceren. Een uitdaging. 

Die ik graag aanga. De reguliere Korfpraat is gereed (getuige het feit dat u ‘m nu leest… duh), de extra editie volgt later 

vanavond, mogelijk pas maandag, afhankelijk van de “Bill Gates”-troubles die ik ondervind bij het maken ervan (of te 

wel, Microsoft Word begrijpt mij niet altijd even goed, terwijl ik toch echt wel duidelijk ben in ik wat ik wil… vind ik 

dan!). 

Deze Korfpraat begint (na mijn gewauwel, wat u nu leest) met een oproep waar ik zelf veel belang bij hebt. Duzzz, 

herkent u zich hierin, alstublieft stante pede een reactie aan Johan! Ik roep u ook op te reageren op dit bericht, waarin 

een coördinator wordt gezocht voor de lief en leedcommissie; zoals ik eerder in een Korfpraat heb geschreven: 

“Excelsior is voor mensen, door mensen! (en mocht ik dat niet eerder hebben geschreven, bij dezen!).  

Verder nog: 

▪ Zorg dat je mobiel is opgeladen, je wordt gebeld. 

▪ Geen idee waar je de eerste zaalwedstrijd moet opdraven? Kijk dan hier! 

▪ Excelsior in de landelijke media!? Egwel! 

▪ …en natuurlijk het wedstrijdschema met apart het opstellingenschema. 

 

Veel leesplezier!  

 

Uitdaging papieren Korfpraat  

Door Johan van den Bosch 

Beste leden, ouders, sponsors en andere relaties van Excelsior, 

 

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat de Korfpraat in een nieuw jasje is gestoken. Of zeg maar gerust een nieuwe ‘JAS’. 

Redacteur Juan gaat wekelijks vol passie aan de slag om ons van een huzarenstukje te voorzien. Of zeg maar gerust 

‘huzarenSTUK’. Als de uitgave van de huidige Korfpraat vroegâh (toen alles nog betâh was enzo) op de deurmat zou 

vallen, dan zou ik op zijn zachtst gezegd onenigheid gekregen hebben thuis. Een half uur op het toilet met een Donald 

Duck en Korfpraat was nog acceptabel. Met de huidige uitgave van de Korfpraat was het geduld van vader, moeder, 

broer en/of zus opgeraakt. 

 

Dit gezegd hebbende neem ik jullie mee in de volgende uitdaging. Er is een aantal zeer gerespecteerde leden die het 

digitale tijdperk gelaten hebben voor wat het is. Zij ontvangen nog een papieren versie van de Korfpraat op de deurmat. 

Diverse mensen – Juan voorop – hebben zich er inmiddels over gebogen hoe de digitale Korfpraat zodanig ingekort 

kan worden, dan wel gestript kan worden, om een ‘acceptabel verzendbare’ versie voor de papieren Korfpraat over te 

houden. M.a.w.: de kosten lopen de pan uit. Maar waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Delen weglaten?? Ik had het 

toch over gerespecteerde leden; zij hebben recht op een volledige Korfpraat! Inkorten?? Dit is je laten beperken in de 

digitale mogelijkheden voor een beperkt aantal papieren versies! Het moet toch voor alle leden mogelijk zijn om een 

volledige Korfpraat te ontvangen!? (en niet in het minst voor Juan om hem de nodige tijd en zorgen te besparen).  

 

Weet jij een oplossing?  We hebben het over een wekelijkse uitgave van twaalf papieren exemplaren van ongeveer 

20-25 pagina’s. Ze kunnen dubbelzijdig worden afgedrukt in zwart/wit. Misschien werk je wel bij een bedrijf dat de 

mailto:mailtovandenbosch.johan@gmail.com
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papieren Korfpraat wil sponsoren? Denk aan een vermelding als ‘de papieren uitgave wordt mogelijk gemaakt door…’. 

Of misschien werk je wel bij een bedrijf dat wat papier, postzegels en inkt niet mist? 

 

Reacties kunnen worden gemaild naar: vandenbosch.johan@gmail.com 

 

Gezocht: Coördinator lief en leedcommissie 

Door Denise Ekelmans 

Heb jij altijd je oren en ogen open? Dan zijn wij op zoek naar jou! De lief en leedcommissie zorgt ervoor dat leden 

binnen de club, die even een steuntje in de rug kunnen gebruiken, een kaartje en/of presentje krijgen. 

 

Je moet hierbij denken aan: 

▪ Een kaartje bij geboorte/overlijden 

▪ Een presentje bij een langdurige blessure 

▪ Een bedankje voor de vrijwilligers 

▪ Etc. 

Lijkt het jou leuk om dit samen met het secretariaat op te pakken, laat het ons dan weten! Zo kunnen we er met zijn 

allen voor zorgen dat iedereen de aandacht krijgt die hij/zij verdient. Aanmelden kan bij secretaresse@ckv-excelsior.nl. 

 

Belactie VriendenLoterij nu op 11 november  

Door Nicole Buis 

Op 11 november tussen 18.45 uur en 21.00 uur gaat de selectie je bellen! We gaan proberen zoveel mogelijk loten van 

de VriendenLoterij te verkopen voor Excelsior. Een lot kost €11 per trekking. Van ieder lot gaat iedere trekking €5,50 

naar de club. Een heel jaar meespelen met honderd loten levert Excelsior maar liefst €7.700 op! Het eerste doel is geld 

in te zamelen voor een nieuwe geluidsinstallatie. Met de VriendenLoterij zijn mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs 

is maar liefst 1 miljoen euro! Wil je niet gebeld worden, stuur dan een mail naar Nicole Buis, niccie84@hotmail.com. 

 

mailto:vandenbosch.johan@gmail.com
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:niccie84@hotmail.com
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Seniorencommissie 

Door Willeke 

Inmiddels, met de wedstrijden van afgelopen zaterdag, ligt de oefenperiode voor de zaal weer achter ons. Deze week 

kunnen in de trainingen nog de laatste puntjes op de i worden gezet en dan gaat de zaalcompetitie 2013-2014 van 

start. 

Excelsior 1 speelde in het voorbereidingstoernooi De Haagse Korfbaldagen op 26 oktober al tegen KVS 1, maar die 

ploeg bleek op dit moment een maatje te groot: het werd een afgetekende 23-14 nederlaag. Op maandagavond mocht 

het 1e dan al weer aantreden voor de volgende wedstrijd, nu werd in Leiden met 23-23 een gelijkspel behaald tegen 

Sporting Trigon 1. Doordat Sporting Trigon de dag erna met een kleiner verschil van KVS verloor, werd Excelsior 1 

verwezen naar de laatste plaats in deze poule en was daarmee uitgespeeld. Wel stonden er afgelopen zaterdag nog 

wedstrijden voor Excelsior 1 en 2 tegen IJsselvogels gepland, en kwam daar op donderdagavond nog een wedstrijd 

tegen Fortuna 2 bij. 

Alle andere teams oefenden ook afgelopen zaterdag, Excelsior 6 en 3 tegen teams van ODO. Dat was ook de bedoeling 

voor Excelsior 7, maar helaas meldde ODO zich vrijdag af. Gelukkig had de A2 geen wedstrijd en wilde wel graag spelen, 

dus dat werd een onderlinge partij, terwijl ook Excelsior 4 en 5 zich aardig aan elkaar wisten te scherpen. 

 

Dit weekeinde ontvangen jullie het programma voor de hele zaalcompetitie, inclusief aanwijzingen voor het leiden van 

wedstrijden etc.. 

Carolien, Juan en de wedstrijdsecretariaten: weer heel erg bedankt voor deze snelle actie. 

Tijdens het seizoen zullen per week ook nog de bondsscheidsrechters en de zaalcommissarissen worden ingevuld.  

 

Aanstaande zaterdag dus de eerste competitieronde zaal: spannend en ook weer heel leuk, met meteen een 

thuiswedstrijd voor Excelsior 1 tegen het onbekende DOS Kampen/Veltman 1. 

Excelsior 1 en 2 zullen verder in de competitie nog een paar verre zaterdagreisjes naar Noord-Nederland maken, dus 

dat zal wellicht een intensief zaalseizoen worden. Gelukkig is de indeling zo dat ze samen kunnen optrekken, maar 

toch. 

Deze zaalcompetitie zal het voor mij regelmatig heel erg puzzelen worden, vooral voor Excelsior 5. Omdat twee van 

de dames van dit team in blijde verwachting zijn, heeft het als basis nu slechts twee dames, en zij zullen dus elke week 

een beroep moeten doen op dames die Algemeen Reserve zijn, en anders op juniorendames. Een vaste aanvulling zou 

helemaal van harte welkom zijn, laat van je horen. Mede namens de spelers van Excelsior 5: help hen dit seizoen hun 

team compleet te houden. 

 

Alle teams uiteraard sportief succes gewenst, maar zorg vooral voor veel plezier in sporten in een lekker warme (soms 

te) en droge zaal (schrijvend terwijl de regen tegen m’n raam klettert). 
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Juniorencommissie 

Door Bep 

In het AD van woensdag 30 oktober 2013 stond het volgende: 

 

 

  Excelsior grijpt naast halve finale 

Omdat het Leidse Sporting Trigon gisteravond de schade 

bij KVS beperkt hield (20-14) is Excelsior uit Delft de halve 

finale van de Haagse Korfbaldagen op basis van een 

slechter doelsaldo misgelopen. Naast Trigon en het 

scheveningse KVS (de winnaar van poule A) waren Avanti 

uit Pijnacker en Die Haghe al eerder geplaatst voor de 

kruisfinales die morgen worden gespeeld in de 

Eibernesthal in Den Haag. Avanti won het duel met Die 

Haghe om de eerste plaats in poule B overtuigend met 

29-16. 
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Door Erik 

Woord van de jeugd TC 

Afgelopen zaterdag speelden alle teams (B1 t/m E1) een zaaloefenwedstrijd. Het zal wel wennen zijn geweest en heeft 

iedereen zijn ogen kunnen openhouden? 

 

Zaalcompetitie 

Op zaterdag 9 november zal de zaalcompetitie beginnen en doorlopen tot en met zaterdag 8 maart (alleen E1 speelt 

nog 15 maart). In de vakanties wordt zo min mogelijk competitie gespeeld maar soms is dit mogelijk i.v.m. 

beschikbaarheid van sporthallen.  

 

Op 4 januari speelt alleen E2. Op 22 februari speelt alleen C2. Op 1 maart spelen B1, C1, C2, C3, D1, E1 en F1. In principe 

wordt ieder weekend gespeeld, met de volgende uitzonderingen: 

 

▪ Op 28 december worden geen wedstrijden gespeeld. 

Verder zijn de vrije dagen: 

▪ B1 is vrij op 4 januari, 15 februari en 22 februari; 

▪ B2 is vrij op 4 januari, 22 februari en 1 maart; 

▪ C1 is vrij op 16 november, 18 januari, 4 januari, 22 februari en 15 februari; 

▪ C2 is vrij op 30 november, 21 december, 4 januari, 25 januari en 8 februari; 

▪ C3 is vrij op 16 november, 4 januari, 18 januari, 22 februari en 8 maart; 

▪ D1 is vrij op 21 december, 4 januari en 22 februari; 

▪ E1 is vrij op 9 november, 23 november, 21 december, 4 januari, 8 februari en 22 februari; 

▪ E2 is vrij op 23 november, 21 december, 22 februari en 1 maart; 

▪ F1 is vrij op 14 december, 21 december, 4 januari, 22 februari en 8 maart; 

▪ F2 is vrij op 21 december, 4 januari, 8 februari, 22 februari en 1 maart. 

 

In de zaalperiode heb je vaak vrije weekenden tussendoor. Dit komt omdat veel poules uit zeven ploegen bestaan: er 

worden dan twaalf wedstrijden gespeeld. Als een poule uit acht ploegen bestaat (dat is voor B1, B2 en D1) speel je 14 

wedstrijden en ben je dus minder vaak vrij. De E2 speelt in een poule met zes ploegen, maar speelt twee wedstrijden 

drie keer tegen dezelfde tegenstander, zodat ook zij twaalf wedstrijden spelen. 

 

De veldcompetitie voorjaar 2014 zal al weer starten op zaterdag 22 maart! Komende week zal ook weer een extra 

editie van ons clubblad De Korfpraat uitkomen met daarin alle wedstrijden vanaf 9 november tot en met 8 maart. 

Hierin staat ook vermeld wanneer u moet rijden voor uw kinderen. Tevens staan hierin de scheidsrechters vermeld. 

Als je bij het uitkomen al weet dat je een weekend verhinderd bent, laat het de afbeladressen dan nu al weten. Er kan 

dan bij De Korfpraat van de desbetreffende week rekening worden gehouden. Het afbelschema is verderop in het 

clubblad opgenomen. 

 

In de zaal wordt altijd vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. In sporthal de Buitenhof worden ook alle 

thuiswedstrijden van CKV Excelsior gespeeld. 
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Er wordt getraind in 3 verschillende sporthallen (naast de Buitenhof, waar de meeste trainingsuren zijn, ook 

Hoornbloem en Wippolder). 

In de zaal spelen wij op (indoor)sportschoenen (dus niet kunstgrasschoenen en gympen en ook niet op sportschoenen 

waar buiten mee wordt gelopen). De sportschoenen zijn te koop bij Maltha Sport aan de Oude Langendijk 23 te Delft. 

Als je zegt dat je van CKV Excelsior bent, ontvang je ook nog eens 10% korting op jouw aankoopbedrag. 

 

Ieder team heeft de afgelopen week de ballen ontvangen, waarmee getraind moet worden in de zaal. De ballen zitten 

in een zak of een sporttas en zijn genummerd en tevens staat op iedere bal het teamnummer. Deze ballen moeten 

iedere training worden meegenomen en ook tijdens de thuiswedstrijden moeten minimaal twee ballen worden 

meegenomen. De ballen kunnen niet achterblijven in de sporthal Buitenhof, omdat hier geen opbergplek voor is. En 

bovendien wordt ook in andere sporthallen getraind. Neem na jouw training of wedstrijd jouw teamballen mee, want 

het volgende team heeft eigen ballen. Laat de ballen niet slingeren in de sporthallen! Een nieuwe bal kost de vereniging 

€ 35. Ik kreeg een mailtje van de vereniging Valto: “afgelopen zaterdag is een tas met ballen blijven staan.” Welk team 

is zijn ballen vergeten??? 

 

Ieder team van B tot en met F heeft sponsorshirts van de vereniging. Na de wedstrijd moeten alle shirts worden 

ingeleverd in de sponsortas en deze tas wordt per retourbeurt door de diverse teamleden gewassen. Als je met een 

ander team moet meespelen, heb je jouw eigen sponsorshirt niet nodig, omdat dit andere team eigen sponsorshirts 

heeft. Neem dus jouw sponsorshirt niet mee naar huis, want als je een week later afwezig bent, heeft de invaller jouw 

shirt nodig. 

De pinguïns trainen op zaterdagochtend van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de Brahmslaan (hoek Mozartlaan). De 

eerste zaaltraining is op zaterdag 9 november.  

 

Trainingen B t/m F komende weken  

Op 5 december wordt niet getraind. 
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Evenementencommissie 

 

Verslag Slaapfeest bij Excelsior 

Gedurende het slaapfeest van afgelopen vrijdag op afgelopen zaterdag heeft de Evenementencommissie live verslag 

gedaan. Lees hieronder nog eens terug wat er allemaal is gebeurd tijdens het slaapfeest. Trouwens; het was VETTT!! 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 uur || Opbouwen 

De Evenementencommissie is al druk aan het 

opbouwen in de kantine! Iedereen kan zo zijn 

luchtbed komen opblazen en komen slapen! ZIN 

IN! 

 

19.00 uur || We zijn los!  

De kinderen stromen allemaal binnen! De bedden 

worden opgemaakt, het is al gezellig druk... Maar 

het wordt nog veel drukker! :-) 

 

 
 

20.00 uur || Ik hou van Holland!  

Het eerste spel dat vanavond op het programma 

staat is het 'Ik hou van Holland' spel. In 

gemengde groepjes worden er verschillende 

spelletjes gespeeld. 
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  20.00 uur || Ik hou van Holland!  

 

 
 

21.30 uur || Afsluiting Ik hou van Holland!  

Het eerste spel van het slaapfeest, Ik hou van 

Holland, is afgesloten met een speciaal bezoek en 

optrede van Linda de Mol en Meneer Cheung. 

Meneer Cheung zong enkele liedjes die door de 

kinderen moesten worden geraden. 

 

 

22.00 uur || Dierengeluidenspel en 

vlaggenroof! 

Momenteel zijn de pupillen bezig met het 

dierengeluidenspel en de aspiranten rennen over 

het rugbyveld voor het spel vlaggenroof. Er wordt 

hard gestreden voor de overwinning!  
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00.00 uur || Film en dropping 

Een drukke periode gehad de afgelopen twee uur. 

Alle aspiranten zijn gedropt op verschillende 

locaties! Ondertussen hebben alle pupillen nog 

een film (Verschrikkelijke Ikke) gekeken en 

popcorn gegeten. Hierna hebben zij na een 

kussengevecht hun bed opgezocht.  

 

 

 

 

00.30 uur || C2 al terug van dropping 

De eerste ploeg is terug van de dropping. De C2 

werd als een van de laatste ploegen gedropt, 

maar is als eerste terug! 

 

 

02.30 uur || Bedtijd!  

Ondertussen zijn alle ploegen terug van de 

dropping! Er missen slechts twee kinderen, goed 

resultaat dus! :-) Het licht is inmiddels ook uit bij 

de aspiranten, maar stil wil het nog niet 

worden.... Slaaaap lekker! 

 

 

04.00 uur || Eindelijk stil....  

Het is 4 uur 's nachts en eindelijk is het helemaal 

stil, op wat snurkers en houthakkers na... 

Hmmm, nog een paar uurtjes en dan mogen ze 

weer wakker worden.... :-) 
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07.30 uur || Goooeeeedeeemorgeeen! 

Zoooo, wij zijn weer wakker! Iedereen lijkt nog 

steeds vrolijk en weer vol energie, hoe lang zullen 

ze het volhouden vandaag? WOW! Wat een 

avond, wat een nacht! Wat een plezier! Zo staat 

de ochtendgymnastiek op het programma, maar 

eerst de bedden opruimen!  

08.15 uur || Ochtendgymnastiek 

Na een heerlijke ochtendgymnastiek onder 

leiding van Danique Halbe en Wouter Kamps is 

iedereen weer fris en fruitig! Nu op naar het 

ontbijt! 

 

 

 

08.30 uur || Ontbijten 

De kinderen zitten aan een heerlijk ontbijt! 

Heerlijke broodjes en boterhammen staan op het 

menu, ideaal om dadelijk weer in een heerlijk 

warme sporthal topsport te kunnen bedrijven! 

 

 

 

  

09.30 uur || Afsluiting 

Het slaapfeest zit erop! Wat een fantastisch feest 

was dit! Namens de Evenementencommissie 

willen wij alle leiders, trainers en andere 

vrijwilligers bedanken voor hun inzet. En onze 

grootste dank gaat uit naar alle kinderen die het 

feest gemaakt hebben tot wat het was! VOLGEND 

JAAR WEER! 
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Competitie 

VOOR DE UITWEDSTRIJDEN: VERTREK VANAF SPORTHAL DE BUITENHOF 

9 november 2013 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKB 12435 Excelsior  1 - DOS Kampen/Veltman 1 15.30 17:20 Leon E.W. de Vos ?? 

ROKA 16123 Excelsior  2 - DOS Kampen/Veltman 2 14.30 15:25 Mirjam D. Croese   

R4M 13612 Excelsior  5 - DES  5 19.00 19:50   scheidsrechter DES  

R6E 8096 Excelsior  7 - Tempo 9 17.45 18:40 Bob Anne-Linde van der Pijl  

A1F 18964 Excelsior  A1 - Fortuna/MHIR A2 13:25 14:10 Florian, Kelly T. de Boer  

A5C 7394 Excelsior  A4 - TOP/Justlease.nl A4 12:15 13:00 Leanne, Wouter Job van der Berg  

B3B 5348 Excelsior  B2 - Avanti  B3 11:15 12:00 Jill, Emiel Dieter Bos  

C3E 6170 Excelsior  C2 - Dijkvogels C3 10:15 11:00 Ryan, Wouter Jorgen van Koppen  

C5G 7442 Excelsior  C3 - Avanti  C7 9:30 10:00 Erik, Nathan, Wesley Roy van Leusden  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2G 13632 Oranje Wit  3 - Excelsior  3 19.00 20:45 Willeke Oranje Withal, Dordrecht regelt Simone 

R3N 13656 DES  3 - Excelsior  4 aw 21.00 21:45   De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

R5E 4208 TOP/Justlease.nl 7 - Excelsior  6 17.15 18:45   De Korf, Sassenheim zelf regelen 

A3C 6790 Futura A2 - Excelsior  A2 13:55 15:25 Robert Jan, Simon Zuidhaghe Den Haag Arkesteijn, Heemskerk, Timmerman 

B1F 19686 Fortuna/MHIR B2 - Excelsior  B1 aw 17:15 18:00 Ron Fortuna-hal, Delft eigen gelegenheid 

C1F 20908 Fortuna/MHIR C1 - Excelsior  C1 aw 10:15 11:00 Vito, Laura Fortuna-hal, Delft eigen gelegenheid 

D2F 8836 Fluks D1 - Excelsior  D1 12:30 14:00 Lisanne, Bert Jan ?? De Overkant (park Duinwetering), Noordwijk Labrie, Herman, Jansen  

E4-2E 11957 Fluks E1 - Excelsior  E2 11:30 13:00 Job? De Overkant (park Duinwetering), Noordwijk van Eeken, Pieterse, Schoon 

F2F 10534 DES  F1 - Excelsior  F1 aw 11:15 12:00 Okker, Jikke, Dik De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid  

F3F 10915 ALO F2 - Excelsior  F2 12:15 11:10 Sharmaine, Dominique HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag van der Gaag, Tretmans  

         

zaalcommissaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 tm 21:30  

10.00 13.00 dagdienst aspiranten  restaurant heeft andere openingstijden  

13.00 15.30 Bo Verbeek    

15.30 18.30 Lars Nieuwerf    

18.30 21.00 Mark Drost    
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Opstellingen en reserves 

 9 november 2013  

team opstellingen reserves 

1 Bo, Elke, Kelly, Lisanne 

Bertjan, Dannie, Emiel, Reinier 

Excelsior 2 

2 Jill, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 

Jesse, Ryan, Simon Be., Vito, Wesley T. 

 

3 Christiane, Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter 

 

 

4 Eline, Lisette E., Nicole, Pauline 

Erik de K., Henk, Johan v.d. B., Mario, Nelis, Simon Bo.  

Marlise ? 

5 Astrid, Marlise, ??, ?? 

Arjan, Jesper P., Johan V. (klein), Mark, Rob 

Marieke (A2), Nicole Buis 

6 Annebertien, Corinne, Desiree, Renate 

Bart, Jesper W., Micke, Jörgen, Martijn ? 

 

7 Anne, Edith, Roxanne, Tessa ? 

Job, Erik Kr., Lars, Nathan, Wesley  

Marit  

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily 

Okker, Sander de H., Sander R., Wouter  

Jikke, Dominique, Maarten (allen B1) 

A3 VRIJ  

A2 Annelinde, Lynn, Marit, Marieke, Nynke  

Joris, Sander v.V., Thijs, Wouter, Sven  

Mart (B1) 

A4 Ashley, Cynthia, Hanna, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T., Matthijs 

 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

Floris (B1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Robin, Joanne, Veerle, Pom, Sanne 

Reinier, Wesley, Rick 

 

C3 Stephanie, Chimene, Denise, Fleur, Iris, Nathalie, Elise, Nadine, Özlem 

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua 

 

E1 VRIJ   

E2 Romy, Ryanne 

Roy INVALLEN THOM EN PAUL (E1) 

 

F1 Demi, Cristina, Julia 

David 

 

F2 Maud, Annelin,  

Tygo, Martin, Thijs  

 



Kalenders en roosters 
 

Activiteitenkalender 

datum activiteit   datum activiteit 

8 november Klaverjassen   januari Nieuwjaarsreceptie 

15 november Wijnproeverij    31 januari Pokeravond 

17 november Kantine bezet: Paal Centraal   februari Het grote Excelsior-Diner 

22 november Klaverjassen   14 februari Valentijnborrel 

23 november Junioren/seniorenfeest   7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

29 november Sinterklaasfeest    14 maart Aspirantenavond 

30 november Kantine bezet: Astrid Mastenbroek   12 april Junioren/seniorenfeest 

6 december Darttoernooi    21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

7 december Kantine bezet: Gijs Schotel   17 mei 25+ feest 

13 december Klaverjassen   29 mei Dubbelschiettoernooi 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten   14 juni Kampioenendag 

31 december Oliebollen bakken en verkopen   20 juni Voetbaltoernooi 

17 januari Spelletjesavond voor iedereen   21 juni Schoolkorfbal 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest   28 juni Jeugdtoernooi 

        

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 
secretaresse@ckv-excelsior.nl 

  

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


Contactgegevens 
 

Afbellen 

Categorie Functie Naam Telefoonnummer 

Senioren  
spelers  Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

Junioren A 

spelers  Bep van Dorp 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

autorijders  
Anja Verwolf 
Hans ‘t Hart 

Aspiranten B,C  

spelers  
Erik de Koning* 

scheidsrechters  

autorijders  Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F  

spelers  Joke Schram 

scheidsrechters  Nicole Buis  

autorijders  Laura Baks  
* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds 

overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Bestuur 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter Leen v.d. Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl 

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Leden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek slruitenbeek@gmail.com 

Technische Zaken senioren/junioren Erik vd Voort tc@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken Jeugd: aspiranten, pupillen, pinguïns Erik de Koning jeugdzaken@ckv-excelsior.nl 

Activiteiten Zaken Nicole Buis niccie84@hotmail.com 

 

Algemeen 

 www.ckv-excelsior.nl  
Clubhuis Sportpark Biesland Bieslandsepad 015 - 2.143.972 

Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 015 - 2.611.925 

Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

Inleveren kopij op zondag voor 15.00 uur aan: voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan/afmelden of wijzigen e-mailadres voor het ontvangen van de korfpraat via: secretaresse@ckv-excelsior.nl 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:niccie84@hotmail.com
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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