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Nieuws en mededelingen
Woord van de redactie
Door Juan
Na de uitspatting van vorige week met de speciale zaaleditie van de Korfpraat, deze week weer een Korfpraat in de
oude, ik hoop inmiddels vertrouwde, lay-out. Maar… wen er maar niet te snel aan. Want de oplettende Korfpraatlezer
zal intussen wel door hebben dat ik de Korfpraat ook gebruik als mijn eigen “speelkamer met legodozen”. Ik bedoel,
hoe leuk is het om ongestraft te blijven te bouwen en te verbeteren, en af en toe iets compleet nieuws in elkaar te
zetten!? Het kind in mij floreert! De afgelopen weken heb ik flink veel complimenten mogen ontvangen, maar ook veel
dank voor het wekelijks leveren van een aantrekkelijke Korfpraat. Ik zal niet zeggen dat dat laatste niet hoeft, maar..
dat hoeft écht niet. Ík ben degene die dankbaar is dat ik dit mag doen, dat het gewaardeerd wordt en dat ik mijn
steentje mag bijdragen aan de fundamenten voor een sterkere, nóg socialere club.
Sooowww, Kleenex-time is voorbij, back to het clubblad. Laten we eens beginnen met de “buitenaardse zaalopening”.
Ik kan erover meepraten, want ik was erbij. Het was mijn eerste zaalopening, en oh, wat was het uitzinnig! De SVE
heeft mij in ieder geval geïmponeerd, wat een werk, tijd en energie hebben ze in de zaalopening gestoken! En hoe leuk
is het, dat ik af en toe een gedachtenstroom van een DOS-speler ontving: “Waar zijn we in hemelsnaam beland???”
(in tienertaal: “WTF???”).
Graag vraag ik jullie nog een keer extra aandacht voor de inzending “gezocht: coördinator lief-en-leedcommissie”.
Zoals overal ter wereld, zal er ook bij Excelsior af en toe (niet te vaak, hopelijk) iets minder leuks met een Excelsioriaan
gebeuren. Hoe cru het ook klinkt, zo is het leven. Aan de andere kant maken we ook af en toe de extraatjes die het
leven ons te bieden heeft, mee. Het één moet gesteund worden, het ander mag gevierd worden. Excelsior wil daarin
bijdragen, maar de hulp van jou is nodig. Herken je jezelf in de oproep van de Denise, kies er dan alsjeblieft voor om
te reageren. Sprekend vanuit mezelf, het loont om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de club.
Het tweede pakje Kleenex leggen we ook weer weg, volgens mij zit ik in een herfstdepressie, of zo.
Even korfpraten met… doet weer van zich spreken… uhm… korfpraten. In deze editie een diepte-interview met Leon
Posthumus, trainer van de selectie. Weet je wat, ik geef het op, ik heb nog een derde pakje Kleenex liggen, en die trek
ik maar open. Met de ultra-positiviteit van Leon hou je het niet droog en… het geeft je iets om over na te denken: “Ik
heb er toch niks aan om ongelukkig te zijn.”. Nuchterheid meets waarheid!
Tot slot: de evenementencommissie laat weer van zich horen! Na een succesvol slaapfeest staan er nu een halloweenparty en een Sinterklaasfeest voor de komende weken op het programma. Dat wordt weer fun ;)!
Veel leesplezier! 

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.

Nieuws en mededelingen
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.

Buitenaardse zaalopening
Door Supportersvereniging Excelsior
Was je er zaterdag bij? Bij de Buitenaardse zaalopening? Klik op de afbeelding om te kijken naar en
te genieten van de zaalopening! Namens de Supportersvereniging Excelsior bedanken wij alle vrijwilligers voor hun inzet.
Wij zien u graag terug bij de volgende
thuiswedstrijd van Excelsior 1 op 23 november
tegen Tweemaal Zes 1. Of natuurlijk volgende week
in Leiden voor de wedstrijd Sporting Trigon 1 –
Excelsior 1 (15.40 uur, 5 Mei-hal in Leiden).

Wijnproeverij: LAATSTE NIEUWS
Door Piet Ekelmans
Vrijdagavond a.s. is het weer zo ver. De derde wijnproefavond bij Excelsior met opnieuw supermarkt PLUS / Martin
Panis als sponsor. PLUS wordt bijna jaarlijks uitgeroepen als de beste wijnsupermarkt van Nederland. Dus we kunnen
weer verzekerd zijn van een (hernieuwde) kennismaking met fraaie PLUS-wijnen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, met alleen op deze avond bestelde wijnen de extra korting van 6 halen is 5 betalen.
Kortom, het belooft een interessante avond te worden met een gezellige groep van zo’n 35 personen van verschillende
pluimage. Ik hoop alle aangemelde wijnvrinden de 15e november te mogen ontmoeten. De wijnkennis is zeer recent
weer verder uitgebreid door, naast het bezoeken van diverse proeverijen van wijnleveranciers, het verrichten in la
douce France van wijnkwaliteitsonderzoeken in de Champagne en in de Chablis-regio.
De proeverij start om 19.30 uur en het proeflokaal (clubhuis) is vanaf 19.00 uur open, à bientôt et soyez les bienvenus.

Even korfpraten met…
Even korfpraten met… Leon Posthumus
Door Simon
Het zaalseizoen is weer gestart, en het vlaggenschip van Excelsior heeft zijn eerste wedstrijd inmiddels gespeeld tegen
DOS uit Kampen. Tijd dus, om eens even te praten met de coach van Excelsior 1: Leon Posthumus.
Leon, we zien jou eigenlijk altijd lachen, ben je ook weleens boos?
Haha, nee eigenlijk niet, ik ben erg moeilijk boos te krijgen. Maar als je me boos krijgt, heb je het wel heel bont gemaakt. Ik kan wel vaak ergens van balen, bijvoorbeeld als het eerste verloren heeft, maar dat is ook snel weer over. Ik
ben gewoon heel positief ingesteld, probeer bij alles van het goede uit te gaan en vooral van alles volop te genieten.
Is dat ook gelijk je kijk op het leven?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb er toch niks aan om ongelukkig te zijn? Ik heb
ook het nodige voor mijn kiezen gekregen, wat niet in mijn koude kleren is gaan zitten en waardoor ik ook mijn hoofd zou kunnen laten
hangen, maar ik probeer te allen tijde te kijken naar de dingen die ik
wél heb. Mijn vrouw, twee geweldige kinderen, familie. Zonde om me
ergens druk over te maken, ik geniet van het leven.
Kun je ons iets vertellen over je leven buiten korfbal?
Buiten alle tijd die in mijn werk gaat zitten, geniet ik erg van de dingen
die ik met mijn vrouw en kinderen doe. Ik probeer wekelijks te
squashen met een goede vriend en ben vaak te vinden bij familie.
Vertel eens wat over je korfbalcarrière?
Ik ben door schoolkorfbal begonnen met korfbal bij Fortuna. Daar heb
ik zo’n 15 jaar gekorfbald, tot aan Fortuna 3. Op een gegeven moment
was mijn motivatie wat naar de achtergrond verdwenen en wilde ik
eigenlijk stoppen met korfbal, maar ben toen naar Excelsior gegaan. Ard (Korporaal red.) ging naar Excelsior en belde
me met de vraag of ik dan ook niet bij Excelsior kwam korfballen. Uiteindelijk heb ik die stap gemaakt en heb ik een
paar jaar in Excelsior 2 gespeeld. Ik ben nog steeds blij dat ik in die tijd de overstap heb gemaakt. Daarna ben ik eigenlijk
het trainersvak ingerold.
Nu heb je bij Fortuna en Excelsior gekorfbald, DES gecoacht, wat zie je nou als jouw club?
Excelsior, en dat meen ik echt. Ik vind het hier gewoon heel erg gezellig en heb het hier altijd naar mijn zin gehad.
Dat is mooi natuurlijk. Kijkend naar Excelsior 1, wat zijn de doelstellingen?
Allereerst lijfsbehoud, dat is het belangrijkste. We zijn met een hele nieuwe groep gestart, en moeten gewoon wennen
aan elkaar en ons persoonlijk ontwikkelen. Ik denk dat onze doelstellingen realistisch zijn met deze groep. Met handhaving zouden we tevreden zijn, maar je hoopt natuurlijk altijd op meer, en eigenlijk wil ik naar de bovenste plaatsen
kijken. Zolang we alles doen wat in onze macht ligt, ben ik ervan overtuigd dat de zaalperiode gunstig zal verlopen en
kunnen we er later met een goed gevoel op terugkijken.
Hoe kijk je dan terug op de voorbereiding van het zaalseizoen?
Eigenlijk heel tevreden. We hebben goede wedstrijden gespeeld, helaas niet gewonnen, maar ik heb tegen Sporting
Trigon en Ijsselvogels heel goede momenten gezien, waar we echt verder mee kunnen.

Even korfpraten met…
Dus het gaat goed komen in de zaal?
Garanties kan ik natuurlijk niet geven, haha, maar ik heb er alle vertrouwen in!
Kijkend naar de club, er is de afgelopen jaren veel veranderd, hoe kijk je daar tegenaan?
Ik vind het heel mooi hoe verschillende mensen weer dingen oppakken. Kijkend naar bijvoorbeeld Sharmaine met de
evenementencommissie en Linda met de jeugd TC. Het is goed dat er nu een nieuwe generatie is, die nieuwe dingen
oppakt en vergeten zaken weer nieuw leven inblaast. Ik hoop dat die dingen goed zullen worden uitgevoerd. Dat ze
ook ondersteund worden door andere enthousiaste mensen, zodat ze het niet alleen hoeven te doen. Ik vind het ook
mooi dat er weer een plan is voor de jeugd en hoop dat dit zich doorzet.
Stel, je mag één ding kiezen, wat zou je dan graag anders zien bij de club?
Dan zou ik toch graag zien dat de veranderingen bij de jeugd sneller zichtbaar worden. Achter de schermen is een
heleboel gaande wat een enorme, positieve impact heeft op onze jeugd en de club. Het is jammer dat dat nog niet
allemaal zichtbaar is voor anderen, maar áls het eenmaal loopt en de veranderingen duidelijk zichtbaar worden, dan
zou dat geweldig zijn!

Commissies
Seniorencommissie
Wedstrijdverslagen
Door Willeke
Over de eerste competitiezaterdag van het zaalseizoen 2013-2014 zou ik het liefst heel kort zijn, want niet één van de
7 seniorenteams wist zijn eerste zaalwedstrijd te winnen. Excelsior 1, 2, 5 en 7 speelden die eerste wedstrijd thuis en
de overige ploegen begonnen met uitwedstrijden.
Excelsior 1 en 2 speelden tegen DOS Kampen/Veltman 1 en 2. Het 2e kwam in de eerste helft op een ruime achterstand,
9-16 bij rust, maar liet wel een hele sterke tweede helft zien. Het was helaas niet genoeg, want het eindsignaal kwam
bij 15-17.
Excelsior 1 speelde met Jill in de basis van de geblesseerde Elke; ook hier waren het de bezoekers die in de loop van
de eerste helft een steeds grotere voorsprong wisten te nemen, rust 7-13. In de tweede helft werkte het 1e hard om
dit verschil kleiner te maken, maar ook DOS Kampen bleef gemakkelijk scoren, waardoor het 19-27 werd.
Na Excelsior 1 kwam eerst Excelsior 7 in het veld, met Tessa terug van weggeweest weer in de ploeg. Helaas scoorde
Tempo 9 net iets gemakkelijker waardoor het 6-11 werd.
Tegen het versterkte DES 5 lukte het Excelsior 5, met deze week Denise en Esther als invalsters, niet om de punten te
pakken, hier was de eindstand 12-15.
De drie uitwedstrijden waren laat tot zeer laat op de zaterdagavond geprogrammeerd. Bij Excelsior 6 dat in Sassenheim
TOP/Justlease 7 ontmoette, speelden Bart en Jeroen hun eerste minuten voor Excelsior, terwijl Jörgen en Erik als invallers waren ingehuurd. Jammer genoeg was TOP net te sterk met 15-10.
Excelsior 3 speelde in Dordrecht tegen Oranje Wit 3, na de hoofdklassewedstrijd van Oranje Wit 1, zodat de wedstrijd
veel later dan gepland kon beginnen. De eerste helft liep Oranje Wit ver uit, 10-2 bij rust; in de tweede helft kon het
3e wel iets terug doen, maar verloor toch ruim met 22-10.
In de derby tussen DES 3 en Excelsior 4 in de Hoornbloem kwam het 4e eerst wel op voorsprong, maar in de tweede
helft ging DES erop en erover, en pakte de punten met een 10-7 eindstand.
Geen vrolijk begin dus, maar er komen al aanstaande zaterdag nieuwe kansen, voor Excelsior 1 en 2 in Leiden: in de
wedstrijden tegen Sporting Trigon 1 en 2. Ook Excelsior 5 en 7 spelen uit, de andere teams gaan nu in de Buitenhof
aan de slag. Heel veel succes gewenst, uiteraard aan alle teams.

Commissies
Juniorencommissie
Wedstrijdverslagen
Futura A2 - Excelsior A2

9-12

Door Sven de Vreede
Vandaag moest de A2 de eerste officiële zaalwedstrijd spelen tegen Futura A2 voor het nieuwe seizoen. Na een
kampioenschap op het veld en twee (dik) gewonnen oefenwedstrijden begonnen we de wedstrijd met frisse moed.
Met twee reserves op de bank, Anouk de Vreede (B1) en Koen Timmerman (A4) en meespelend reserve Hanna van
Dam (A4), die heel goed heeft gespeeld. De wedstrijd begon met in de eerste verdediging: Marieke, Lynn, Sander en
Sven en in de eerste aanval: Hanna, Marit, Joris en Thijs.
Helaas was het Futura die in de eerste helft alles van afstand erin schoot. En was ons eigen spel iets te chaotisch. Met
een stand van 6-4 voor Futura gingen we de rust in. Na een teambespreking in de rust waren we weer helemaal klaar
voor de tweede helft. We waren de tweede helft een stuk beter. Op het punt dat het 9-9 stond, zijn we uiteindelijk op
voorsprong gekomen en hebben we dit niet meer weggegeven, zodat we na het laatste fluitsignaal opgelucht adem
konden halen. We wonnen met 9-12. Het was een goede wedstrijd, waarvan we veel kunnen leren en waarin weer
bijna het hele team heeft gescoord. Dank aan de reserves en Hanna: “heel goed gespeeld!”. Op naar de volgende
overwinning.
Wegens gebrek aan verslagen, hierbij de uitslagen:
Excelsior A1 – Fortuna / MHIR A2
15-18
Excelsior A4 – TOP/Justlease.nl A4
15-4

Commissies
Jeugdcommissie (B t/m pinguïns)
Wedstrijdverslagen
Door Erik
Afgelopen zaterdag begon dan toch echt de zaalcompetitie 2013/2014. De B1 speelde tegen Fortuna B2. Een ploeg
waar al twee keer op het veld van was gewonnen. Ook vandaag ging het vrij gemakkelijk. Er werd gewonnen met 410.
De B2 ging verder met waar ze op het veld ook mee geëindigd zijn: winnen en weer kampioen worden. Nu wisten jullie
te winnen van Avanti B3 met maar liefst 13-3.
De C1 speelt in de zaal een niveau hoger. Vandaag stond de wedstrijd tegen Fortuna C1 op de rol. Jullie moesten nog
duidelijk aan het niveau wennen. Het werd een 11-4 overwinning voor Fortuna.
Bij de C2 was scoren een groot probleem, maar ook onze verdediging deed het zeer goed. Het werd een 2-1 overwinning op Dijkvogels C3.
De C3 begon goed aan de zaalcompetitie. Er werd een mooi 2-2 gelijkspel behaald op Avanti C7. Een ploeg waar op het
veld nog tweemaal van werd verloren. Bij de C3 is een duidelijk stijgende lijn te zien. Ga zo door!
De D1 en E2 speelde allebei tegen Fluks. De D1 was veel sterker dan Fluks D1 en won met 4-10. De E2 speelde een
spannende wedstrijd. Uiteindelijk werd het 2-2.
Ook bij de F1 was het spannend (zie teampagina F1). Steeds wisten jullie als eerste te scoren maar DES volgde dan
weer. Vlak voor tijd stond het 4-4. David wist de winnende te scoren. Het werd 4-5!
De F2 had vandaag pech. Alo F2 wist te winnen met 5-1. Maar kom op F2! Volgende keer wordt gewoon weer gewonnen.

Wijzigingen zaaltrainingen
Op donderdag 5 december kan de sporthal Buitenhof niet worden gehuurd i.v.m. Sinterklaas. Op deze donderdagavond vervallen alle trainingen.
Let op!!! Omdat de eerste selectie gaat trainen op woensdag 4 december zijn er voor een aantal teams wijzigingen.
Omdat de B2/C2/D1 wel trainen op maandag 2 december trainen jullie op 4 december eenmalig niet. De A2/C1/C3
trainen op woensdag 4 december eenmalig van 18:00-19:00 (i.p.v. 19:00-20:00; anders zouden deze drie teams in deze
week helemaal niet trainen omdat de training op donderdag dan ook vervalt).

Commissies
Evenementencommissie
Sinterklaasfeest

Vlak voor zijn vertrek naar Nederland stuurde Sinterklaas onderstaande brief naar de Evenementencommissie van
Excelsior. Hiermee nodigt hij alle pupillen, pinguïns en kinderen van leden uit voor het Sinterklaasfeest op 29 november
in de Excelsior kantine. Dit mag je niet missen, zorg dat je er bij bent en geef je op via www.ckv-excelsior.nl/sint.

Commissies
Halloweenparty

Schema, opstellingen en uitslagen
Competitie
VOOR DE UITWEDSTRIJDEN: VERTREK VANAF SPORTHAL DE BUITENHOF
16 november 2013
klasse
R2G
R3N
R5E
A3C
A5B
B1F
D2F
E8-3H
E4-2E
F2F
F3F
klasse

nr

wedstrijd
13982
13953
4904
6836
7362
19724
8348
9968
11276
10551
10945

nr
11325
13883
14100
5127
18262
5356
6171

Excelsior 3 - VEO 3
Excelsior 4 - KCR 4
Excelsior 6 - ODO 5
Excelsior A2 - Dijkvogels A1
Excelsior A3 - Madjoe A2
Excelsior B1 - Nieuwerkerk B2
Excelsior D1 - Madjoe D1
Excelsior E1 - Phoenix E2
Excelsior E2 - TOP/Justlease.nl E7
Excelsior F1 - Dijkvogels F1
Excelsior F2 - Fortuna/MHIR F5
wedstrijd

OKB
ROKA
R4M
R6E
A1F
B3B
C3E
klasse

nr

Sporting Trigon 1 - Excelsior 1
Sporting Trigon 2 - Excelsior 2
Avanti 5 - Excelsior 5
DES 7 - Excelsior 7
Weidevogels A1 - Excelsior A1
Dijkvogels B2 - Excelsior B2
KZ Dana拉n C2 - Excelsior C2
wedstrijd

10.00
14.00
16.00
18.00

14.00
16.00
18.00
20.00

zaalcommisaris
dagdienst jeugdteams
Patrick Rijneveld
Rachelle Janssen
Bart Hogeweg

aanw aanv
17.45
16.45
15.30
13:15
14:25
10:15
11:15
12:15
9:30
9:30
9:30
vertrek
13.30
12.15
16.00
aw 18.30
15:00
12:45
17:00
tijd

leiders

scheidsrechter

18:45
17:30
16:20
14:00
15:10
11:00
12:00
13:00
10:00
10:00
10:00
aanv

Willeke

A. Leeuwis
T. Spaans
Willeke
Nathan op den Kelder
Lars Nieuwerf
A. Bomgaars
Annelinde vd Pijl
Sven de Vreede
Roos Willemse
Leonie vs Spek
Mara Landman
accommodatie

15:40
14:10
17:15
19:15
16:15
14:00
18:25
vereniging

Leon
Mirjam

Robert Jan, Simon
Mario
Ben, Dannie
Lisanne, Bert Jan
Job
Danique, Marieke
Okker, Jikke, Dik?
Sharmaine, Dominique
leiders

Florian
regelen Jill en Emiel
regelen Wouter en Ryan
scheidsrechter

5 Mei-hal, Leiden
5 Mei-hal, Leiden
De Viergang, Pijnacker
De Hoornbloem, Den Hoorn
Rijneveen, Bleiswijk
Sporthal Maasdijk
Drie Oktoberhal, Leiden
accommodatie

sporthal is geopend vanaf 9:30 tm 20:30
restaurant heeft andere openingstijden

dagdienst
Pauline

autorijders
regelt Mariska
regelt Daan
Mark, Johan V.
eigen gelegenheid
de Hoog, vd Pijl, Rensen
van Popering, de Boo, Verhagen
Timp, Koole, vd Reep

Schema, opstellingen en uitslagen
Uitslagen
9 november 2013
klasse

nr

wedstrijd

Uitslagen

OKB

12435 Excelsior 1 - DOS Kampen/Veltman 1

19

27

ROKA

16123 Excelsior 2 - DOS Kampen/Veltman 2

15

17

R4M

13612 Excelsior 5 - DES 5

12

15

6

11

15

18

R6E
A1F

8096 Excelsior 7 - Tempo 9
18964 Excelsior A1 - Fortuna/MHIR A2

A5C

7394 Excelsior A4 - TOP/Justlease.nl A4

15

4

B3B

5348 Excelsior B2 - Avanti B3

13

3

C3E

6170 Excelsior C2 - Dijkvogels C3

2

1

C5G

7442 Excelsior C3 - Avanti C7

2

2

klasse

nr

wedstrijd

Strafworpen

Uitslagen

R2G

13632

Oranje Wit 3 - Excelsior 3

22

10

R3N

13656

DES 3 - Excelsior 4

10

7

R5E

4208

TOP/Justlease.nl 7 - Excelsior 6

15

10

A3C

6790

Futura A2 - Excelsior A2

9

12

B1F

19686

Fortuna/MHIR B2 - Excelsior B1

4

10

C1F

20908

Fortuna/MHIR C1 - Excelsior C1

11

4

D2F

8836

Fluks D1 - Excelsior D1

4

10

E4-2E

11957

Fluks E1 - Excelsior E2

3

3

23

F2F

10534

DES F1 - Excelsior F1

4

5

43

F3F

10915

ALO F2 - Excelsior F2

5

1

51

Schema, opstellingen en uitslagen
Opstellingen en reserves
team

opstellingen

reserves

1

Bo, Elke (?), Kelly, Lisanne
Bertjan, Dannie , Emiel, Reinier, Ryan

Excelsior 2

2

Jill, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera
Jesse, Simon Be., Vito, Wesley T.

3

Christiane, Joyce, Marilyn, Rachelle, Simone
Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter

Pauline
Simon B.

4

Eline, Lisette E., Nicole, Pauline
Erik de K., Henk, Johan v.d. B., Mario, Nelis, Simon Bo.

Renate (6)

5

Marlise, Denise, Esther, Lynn (A2), Marit (A2)
Jesper P., Johan V. (klein), Mark, Rob

Luuk (?)

6

Annebertien, Corinne, Desiree, Renate, Thanim
Bart, Jeroen, Jesper W., Micke, Patrick

7

Anne, Edith, Roxanne, Tessa ?
Job, Erik Kr., Lars, Nathan, Wesley

Leonie (A3)

A1

Charlotte, Danique, Nynke (A2), Annelinde (A2)
Okker, Sander de H., Sander R., Wouter

Dames B1
Heren B1

A2

Lynn, Marit, Marieke, Hanna (A4)
Joris, Sander v.V., Thijs, Sven

Dame B1
Heer B1

A3

Josanne, Leonie, Linda, Roos
Jesse, Marijn, Marvin, Tom

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

Jasper (C1)

C1

VRIJ

C2

Femke, Robin, Joanne, Veerle, Pom, Sanne
Reinier, Wesley, Rick

C3

VRIJ

D1

Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía
Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua

E1

Aniek, Inger, Eva, Lindsey
Elco, Thom, Paul, Joran

E2

Romy, Ryanne
Roy INVALLEN PAUL (E1)

F1

Demi, Cristina, Julia
David

F2

Maud, Annelin,
Tygo, Martin, Thijs

Fleur (C3)

Kalenders en roosters
Activiteitenkalender
datum

activiteit

datum

activiteit

17 november

Kantine bezet: Paal Centraal

31 januari

Pokeravond

22 november

Klaverjassen

februari

Het grote Excelsior-Diner

23 november

Junioren/seniorenfeest

14 februari

Valentijnborrel

29 november

Sinterklaasfeest

7 maart

Wat maak jij voor lekkers?

30 november

Kantine bezet: Astrid Mastenbroek

14 maart

Aspirantenavond

6 december

Darttoernooi

12 april

Junioren/seniorenfeest

7 december

Kantine bezet: Gijs Schotel

21 april

Pasen voor pinguïns/pupillen

13 december

Klaverjassen

17 mei

25+ feest

20 december

Kerstdiner pupillen en aspiranten

29 mei

Dubbelschiettoernooi

31 december

Oliebollen bakken en verkopen

14 juni

Kampioenendag

10 januari

Bezet bestuur

20 juni

Voetbaltoernooi

17 januari

Spelletjesavond voor iedereen

21 juni

Schoolkorfbal

18 of 25 januari

Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest

28 juni

Jeugdtoernooi

januari

Nieuwjaarsreceptie

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

Contactgegevens
Afbellen
Categorie
Senioren

Junioren A

Functie
spelers
scheidsrechters
spelers
scheidsrechters
autorijders

Aspiranten B,C

Pupillen D, E, F

spelers
scheidsrechters
autorijders
spelers
scheidsrechters
autorijders

Naam
Willeke Alberts
Frido Kuijper
Bep van Dorp
Frido Kuijper
Anja Verwolf
Hans ‘t Hart

Telefoonnummer

zie de e-mailuitgave

Erik de Koning*
Kees Arkesteijn
Joke Schram
Nicole Buis
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
Secretaresse
Penningmeester

Leen v.d. Hooff
Denise Ekelmans
Hillie Beentjes

voorzitter@ckv-excelsior.nl
secretaresse@ckv-excelsior.nl
penningmeester@ckv-excelsior.nl

Bestuursleden
Algemene Zaken
Technische Zaken senioren/junioren
Technische Zaken Jeugd: aspiranten, pupillen, pinguïns
Activiteiten Zaken

Simone Ruitenbeek
Erik vd Voort
Erik de Koning
Nicole Buis

slruitenbeek@gmail.com
tc@ckv-excelsior.nl
jeugdzaken@ckv-excelsior.nl
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

