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Nieuws en mededelingen  
 

 

Woord van de redactie 

Door Juan 

Helaas opnieuw een Korfpraat die begint met een treurig bericht, het overlijden van erelid Betsy. Vanaf deze plek 

wenst de redactie van de Korfpraat de familie van Betsy heel veel sterkte toe. 

 

Ik hou ’t kort dit keer, lange dag, late avond, lastige Korfpraat (insiders joke). 

Highlights: 

 Ken jij iemand voor een Excelsioriaanmelding? 

 Diverse wedstrijdverslagen: senioren, het 3e, A1, A2, A3, jeugd, pinguïns 

 

Meer heb ik niet, volgende week hopelijk meer inspiratie. 

 

Veel leesplezier. 

 

Flyer-actie basisscholen 

Afgelopen weken zijn er op diverse basisscholen in Delft en omstreken, die aangesloten zijn bij Excelsior met school-

korfbal, flyers uitgedeeld om kinderen uit te nodigen voor vijf proeftrainingen bij Excelsior. 

 

Via deze manier kunnen de kinderen vrijblijvend kennis maken met de sport en de club. In de bijlage vindt u de flyer 

en verdere informatie die op de scholen is uitgedeeld (in de kerstvakantie zijn er geen trainingen). Heb jij vriendjes, 

vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, broertjes of zusjes die deze flyer niet hebben gehad en willen ze een keer mee komen 

doen, dan kan dat natuurlijk. 

 

Je vindt alle informatie in de folder, die op de site te bekijken is. 

 

Mededeling trainingstijden 

Op woensdag 18 december en donderdag 19 december zijn alle zalen gewoon gehuurd. Er is dan vaak wel kerstfeest 

op scholen, dus hoor je dat jouw hele team er niet is (of een groot gedeelte) en ga je niet trainen, meldt dit dan zo snel 

mogelijk bij Erik (voor B tot en met F) of Willeke (senioren en A). Mogelijk kunnen wij dan een ander team (extra) blij 

maken met zaalruimte. De zalen zijn al gehuurd en een uur Buitenhof of Hoornbloem kost wel € 60 per uur. Zonde als 

de hallen leeg blijven staan. 

 

In de kerstvakantie vanaf maandag 23 december 2013 tot en met donderdag 2 januari 2014 wordt helemaal niet ge-

traind door alle teams. Op 4 januari speelt namelijk alleen de A3 en de E2 een wedstrijd. Vanaf maandag 6 januari 2014 

wordt weer getraind volgens het trainingsschema. 

 

Team van de Week bij Excelsior 1 

Bij iedere thuiswedstrijd van Excelsior 1 tijdens het zaalseizoen is er een Team van de Week. Het Team van de Week 

mag voorafgaand aan de wedstrijd van Excelsior 1 oplopen met de helden en heldinnen uit het eerste. Dit zaalsei-

zoen komen alle pupillen en C-teams een keer aan de beurt. 

Dus wil jij oplopen met Reinier van der Hoek of Lisanne Halbe? Kijk dan in onderstaand schema en zorg dat je aanwezig 

bent als jij aan de beurt bent! Moedig na het oplopen Excelsior 1 goed aan, zodat zij zeker weten winnen! 

http://www.ckv-excelsior.nl/uploads/werving-boekje-okt-2013.pdf
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Datum Wedstrijd Team van de Week 

za 21/12 16:45 Excelsior 1 - EKVA 1 C3 

za 18/1 17:00 Excelsior 1 - Sporting Trigon 1 Pinguïns 

za 1/2 17:00 Excelsior 1 - Drachten / vd Wiel 1 C1 

za 1/3 16:50 Excelsior 1 - Hoogkerk 1 D1 
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Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Eerst nog even over organisatie, over afmelden, spelerskaarten en zo: 

Denk je als wedstrijdsecretaresse dat de senioren wel weten hoe het werkt, dan valt dat soms toch nog tegen. Dus de 

huishoudregeltjes nog een keer op een rijtje: 

 afmelden voor een wedstrijd liefst meer dan een week van tevoren, maar anders op woensdag en uiterlijk donder-

dag voor 19 uur; 

 ben je al ziek, laat het dan even weten, en meld je niet op zaterdagochtend alsnog af, en doe dat zeker niet per sms 

(want ik kan dat bericht ook missen); de kans is groot dat ik dan geen vervanger kan regelen, en dat je team met 7 

man/vrouw hun wedstrijd moet gaan spelen; 

 word je ineens ziek op zaterdag, kan gebeuren, sms niet, maar bel! 

 aanvoerders: geef spelerskaarten van invallers direct na de wedstrijd terug; het kan niet de bedoeling zijn dat ik op 

vrijdagavond nog een rij telefoontjes daarover moet gaan plegen. 

 

Gelukkig waren er bij alle lege plekken in de teams ineens vrijdag een paar telefoontjes die mij blij maakten met het 

bericht ‘ik kan toch spelen morgen’ (Daan, Denise, Johan, en Annelinde nog op zaterdag: bedankt). En dan natuurlijk 

vermelding van de twee dames die twee wedstrijden voor hun rekening namen: Renate en Anne, plus Luuk die laat op 

de avond – na het coachen – in Excelsior 6 wilde invallen. En Erik deed even 1,5 wedstrijd op zijn leeftijd. Bedankt 

allemaal. 

 

De resultaten: 

Excelsior 1 en 2 kregen in Sporting Delta 1 en 2 uit Dordrecht beiden een ploeg uit de bovenste regionen op bezoek. 

Excelsior 2 wist in de eerste helft een voorsprong van drie punten op te bouwen, en door heel hard werken kon dat 

verschil na rust tot het einde van de wedstrijd vastgehouden worden, met als resultaat een 16-12 overwinning. De 

ploegen in deze poule lijken nogal aan elkaar gewaagd, de verschillen zijn klein, uitslagen afhankelijk van de vorm van 

de dag, en het 2e is opgeklommen naar de 5e plaats. 

Excelsior 1 wist in de eerste 4 wedstrijden nog niet te winnen, en de positie op de ranglijst is al zorgelijk te noemen. 

Om de jonge ploeg te ondersteunen met hun ervaring en inzet zijn Robbert en Esther weer in training gegaan. Tegen 

Sporting Delta kwam er (als in enkele voorgaande thuiswedstrijden) een grote achterstand op het scorebord. Het in-

wisselen van in eerste instantie Wesley en later ook beide routiniers leidde nog niet tot een direct resultaat in de vorm 

van een overwinning. De bezoekers gingen met een 10-23 winst huiswaarts, en op de ranglijst naar de koppositie. 

Excelsior blijft met EKVA vooralsnog puntloos onderaan.  

 

Alle andere ploegen speelden uit, waarbij Excelsior 3 en 6 deze zaterdag wel de eerste punten wisten te pakken. 

Voor Excelsior 5 konden Daan, Fleur en Denise als invallers worden gestrikt en zij speelden al vroeg in de middag in 

Den Haag een leuke wedstrijd tegen Futura 3. De eindstand werd 12-12, waardoor Futura zijn eerste punt binnen-

haalde, en het 5e bovenin de achtervolgende groep achter gedoodverfde kampioen DES 5 blijft. 

Excelsior 7 vertrok naar Bleiswijk met Charlotte en Sander de H. als reserves, maar kon tegen het pittige Weidevogels 3 

geen vuist maken. Het werd een 16-10 nederlaag, zodat het 7e even de koppositie moet afstaan. 

Excelsior 4 had met Renate, Johan v.d. V. en mijzelf in de gelederen als invallers in Krimpen a.d. IJssel geen enkele 

moeite met het jonge KOAG 4. Bij rust was het al 4-11, en in de tweede helft werd dit slim geconsolideerd naar een 

12-20 overwinning. Annelinde en andere Johan, bedankt voor het reserve zijn. 



Commissies 
 

 

 

Twee hele late wedstrijden deze zaterdag: Excelsior 3 zou in ’s-Gravenzande om 21.15 uur tegen ONDO 3 spelen, kijk 

hieronder voor het uitgebreide wedstrijdverslag. 

 

De aanvangstijd van de wedstrijd van Excelsior 6 tegen DES 6 in de Hoornbloem was al 22.00 uur. Maar ook hier werden 

op dit tijdstip de eerste wedstrijdpunten van het zaalseizoen gehaald. En dat met Renate en Anne, die ‘gewoon’ hun 

2e wedstrijd op een avond speelden. En een halve wedstrijdinvalbeurt van Erik de Koning en Luuk. DES 6 werd in deze 

samenstelling vrij gemakkelijk met 7-11 verslagen. Heel goed. 

 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 hun aller-verste uitwedstrijd van dit seizoen, die bij Hoogkerk 1 en 2 in 

Groningen. Heel veel succes gewenst. 

 

Let op: zaterdag 21 december spelen alle teams!, daarna zijn 28 december en 4 januari vrije weekeinden, waarna na 

deze winterstop de competitie op 11 januari weer wordt hervat. In de weken tussen 21 december en 4 januari zijn er 

i.v.m. de feestdagen geen trainingen.  

Vanaf 6 januari gaan de zaaltrainingen weer van start. 

 
 

ONDO 3 - Excelsior 3 

Door Il Capitano 

‘s Gravenzande 07-12-13 tijd 22:25 

Nog 3:15 op de klok en met 11-12 achter, het zal toch niet zo zijn dat we na onze beste zaalwedstrijd tot nu toe met 

lege handen naar huis moeten, de adrenaline giert door mijn lijf van de spanning, zal het dubbeltje onze kant op vallen? 

 

Delft 07-12-13 tijd 19:00 

Met een groot deel van het team hangend aan de bar, vele hebben hun ding vandaag al gedaan, gecoacht, gefloten, 

gewerkt. Wie verzint het dan ook om op 21:15 te moeten spelen, hoor ik nog voorbij komen. Bij sommige zie ik de 

moeheid toeslaan, het gebruikelijke afterdinerdipje. “Nou, doe mij dan nog maar een colaatje om wakker te blijven, 

Willem.” Veelvuldig wordt er op horloges en mobieltjes gekeken. Om 19:30 besluit Simone dat het tijd is en dat we 

maar moeten gaan. Na even gewacht te hebben op Mara konden we op weg naar onze bestemming, de Westlandhal 

te ‘s Gravenzande. 

 

‘s Gravenzande 07-12-13 tijd 20:45 

Net het praatje van Willeke gehad en ik proef dat er een bepaalde scherpte in de lucht hangt. Volgens mij is de bood-

schap vandaag overgekomen en het is nu ook wel eens tijd om te laten zien wat we echt kunnen. Voor ons speelt 

ONDO 1 tegen Valto 1, een echte Westlandse derby. Jemig, ligt er weer eentje geblesseerd op het veld, denk ik bij 

mezelf, zo loopt het nog verder uit. Niet mee bezig zijn, focus op je eigen pot. 

 

‘s Gravenzande 07-12-13 tijd 21:30 

Eindelijk een eindsignaal, tijd voor ons te gaan beginnen. Gelukkig met de scheidsrechter geregeld dat we nog vijf 

minuten inschiettijd kregen. Blijkt het ook nog te zijn dat we met zwart-witte ballen spelen, gelukkig heeft Wouter er 

daar ook één van meegenomen. Eindigen met de strafworpjes om daarna even de verplichte handjes te schudden. 

 

‘s Gravenzande 07-12-13 tijd 21:30 

Pffffwwwieettt, we zijn eindelijk onderweg. We zijn scherp vandaag. Een kleine woordenwisseling tussen Wouter en 

de scheids. Laat je niet uit je spel halen, schiet door mijn hoofd. Maar dat gebeurt vandaag niet. Ondertussen duik ik 
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zelf nog even de tribune in om een bal binnen te houden. Auw, niet zo handig bedenk ik me een seconde te laat. De 

wedstrijd gaat gelijk op, maar toch staan we de hele tijd een punt aan de verkeerde kant van de score. RUST, één 

doelpunt achter, vandaag moet het ‘m gaan worden, jongens, die punten moeten mee terug naar Delft. Tweede helft 

blijven we knokken, geen moment verliezen we de scherpte en we strijden als een team. 

 

 ‘s Gravenzande 07-12-13 tijd 22:26 

YEAAAAHH, hij zit! Simone maakt de gelijkmaker, ondertussen al haar vijfde doelpunt van de wedstrijd. Nog twee 

minuten op de klok. Pffft, waarom loop ik nou weer tegen de aanvaller, zal je net zien dat hij hem scoort, spookt door 

mijn hoofd. Maar nee, Roy maakt hem en we staan een punt los met nog 1:45 op de klok. Uitspelen, gaan we voor of 

achter verdedigen, roep ik nog. VOOR!, schreeuwt Simone… oké dat is duidelijk, denk ik bij mezelf. ONDO gooit de bal 

uit en wij zijn weer aan het aanvallen. YESSS, dit is de beslissing, Joyce brengt het verschil naar twee in ons voordeel. 

Laatste seconde worden koeltjes uitgespeeld! PFFFIIEETTT, eindsignaal, de eerste punten van de zaal zijn eindelijk 

binnen. De high-fives vliegen me om de oren. Blij en tevreden snel douchen en weer richting Delft, nu een keer met 

de punten op zak. 
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Juniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Excelsior A1 - Achilles A1 

Door Conno van der Pijl 

Zaterdagavond, mijn hartslag weer normaal. Na het heerlijk avondje, nu een spannende middag. De spanning steeg al 

snel, omdat Achilles brutaal de leiding nam door twee snelle goals. Het duurde 15 minuten voordat Excelsior de leiding 

weer overnam. Sommige dachten dat het aan de binnenkomst lag van de familie Kamps. Na de komst van Nelleke en 

Bart scoorde Excelsior vier doelpunten op rij en kwam zo aan de leiding. Wouter scoorde in deze periode drie doel-

punten, Sander R. en Danique scoorden ieder één keer. Lang kon de A1 niet van deze voorsprong genieten. Na drie 

doelpunten van Achilles stond het scorebord op 5-6. Gelukkig wist Emily de gelijkmaker te scoren. Voor rust had Achil-

les nog een gelukje: 6-7, dit was ook de ruststand. 

 

Wat opviel, was dat de scheidsrechter zeer waarschijnlijk een nieuw fluitje had gekregen van de goedheiligman, hij 

floot er lustig op los. Ook zijn de pepernoten naar zijn hoofd gestegen. De hele tribune kan hem niet volgen. Gelukkig 

levert dat aan beide kanten voor- en nadeel op. 

 

Na de rust begint Achilles weer goed met weer twee snelle doelpunten. Nu scoren Wouter en Danique snel tegen, 

Achilles blijft echter aan de leiding. Achilles loopt zelfs uit tot 8-11. Maar in het laatste kwartier gaat de leeuw van A1 

brullen, krijgt het team vleugels en is het 'erop en erover'. Eerst scoort Wouter 9-11, daarna maakt Danique met twee 

doelpunten de 10-11 en de 11-11. Achilles zet nog een keer alle zeilen bij en komt op 11-12. Maar dan is het over en 

uit. Wouter (12-12), Sander R. (13-12), Joris (14-12) en opnieuw Wouter (15-12) trekken de winst binnen boord. In de 

laatste twee minuten nog vijf doelpunten! Na de 15-13 scoort Sander R. twee doelpunten (16-13 en 17-13). Na een 

tegenstootje van Achilles scoort Okker in de laatste secondes de eindstand 18-14. De volle winst weer naar Delft. 

Helemaal verdiend. Joris en Nynke vielen goed in. Op naar de volgende wedstrijd! 

 
 

Danaïden A2 - Excelsior A2 

Door Marit Nieuwerf 

Eindelijk is het dan toch gelukt! We zijn afgereisd naar Leiden, hebben de wedstrijd gespeeld, ik heb alles keurig opge-

schreven én ik heb het schrift mee naar huis genomen. Dus dat is in ieder geval een positief punt om mee te beginnen. 

Dan nu de wedstrijd. We begonnen en er was gelijk redelijk tempo aanwezig bij de Danaïden. Ze scoorden dan ook al 

heel snel een afstandsschot en het stond 1-0. Dit konden wij natuurlijk niet over ons heen laten gaan en Sander maakte 

onder de paal een korte kans, 1-1. Helaas was de scheids erg streng met het fluiten voor vrije ballen, dus in de 25e 

minuut kregen we er al één tegen, 2-1. Gelukkig hadden wij Fabian als invaller mee, omdat Thijs er niet was en hij 

scoorde een afstandsschot en maakte het weer gelijk, 2-2. We gingen tot nu toe gelijk op. De heer van Joris nam een 

doorloop en deze zat er helaas in, 3-2. Toen werd het een beetje benauwd op het veld, want Hanna ging door haar 

knie (déjà vu?) en lag op de grond. Gelukkig kon zij wel verder spelen (bikkel!). Nog geen aanval later viel de dame van 

Marieke op de grond en ook zij had behoorlijk wat pijn. Deze dame werd gewisseld en daarna kon het spel weer verder 

gaan. 

In de 15e minuut scoorde Sander een mooi balletje door in te snijden en zo een doorloop te scoren, 3-3. De heer van 

Sander liet dit niet over zich heen gaan en schoot een bal van afstand erin, 4-3. Toen dacht de scheids het even leuk 

voor ons te maken (ahum): de Danaïden kreeg een strafworp die zij gelukkig misten. Daarna kregen zij twee vrije ballen, 
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die gelukkig ook allebei mis gingen. Fabian ging op een gegeven moment naar binnen en maakte een prachtige door-

loop, 4-4. Toen, op vier minuten voor de rust, scoorde één van de dames van Danaïden nog een afstandsschot, 5-4. De 

vier minuten werden nog uitgespeeld en daarna was het rust. 

Na de rust ging iedereen er weer voor en je zag dat het tempo bij ons omhoog ging. In de 22e minuut maakte Marieke 

een strafworp en dat zorgde ervoor dat we weer gelijk kwamen, 5-5. Jammer genoeg bleef het niet gelijk want de heer 

van Sven mikte er nog een afstandsschot in, 6-5. Toen werd er na een paar aanvallen ook nog een doorloop gemaakt 

door de Danaïden en toen was het ineens, 7-5. Op dat moment, kan ik u vertellen, werd het een erg bizar verhaal. De 

heer van Sven kreeg een spelhervatting en Sven verdedigde een klein beetje met zijn armen omhoog, en werd afge-

floten. Toen de spelhervatting opnieuw werd gegeven, stond Sven met zijn armen naar beneden en hij bewoog een 

beetje mee met de bal. Houd u vast, hij kreeg een gele kaart!! Iedereen natuurlijk in shock en boos, maar zoals het de 

A2 betaamd, gingen wij door. Sander kreeg de spirit erin en hij scoorde twee afstandsschoten, wat de stand weer op 

7-7 bracht. De Danaïden scoorden weer een afstandsschot, maar ook Fabian maakte er één, 8-8. Met nog tien minuten 

op de klok trok één van de dames van Danaïden weg onder de paal en zij scoorde de 9-8. Gelukkig maakte Sander in 

de 8e minuut een kort schot aan de zijkant van de paal, 9-9. Na al die tijd nog steeds gelijk op… Marieke werd gewisseld 

voor Anouk en Fabian werd gewisseld voor Mart. Helaas mocht het verder niet baten, want de stand bleef gelijk, 9-9. 

Met nog op de valreep een strafworp voor de Danaïden werd het nog even heel spannend, maar die werd gemist. De 

wedstrijd werd afgefloten en met één puntje en een gele kaart op zak, gingen wij terug naar huis.  

Mart, Fabian en Anouk, bedankt voor het invallen! We hopen op winst volgende week! 

 
 

Excelsior A3 – SDO A2 

Doordat vele mensen de verjaardag van de Sint op de zaterdagavond vierden, waren er ook vele afzeggingen voor onze 

wedstrijd die pas om 19:45 uur van start ging. Gelukkig kon Bep op de valreep met Dingeman en Lisa Groot het team 

net tot 8 spelers aanvullen.  

 

Wie de wedstrijd van vorige week had gezien en de A3 nu zag spelen, had zich even in de ogen gewreven en afgevraagd 

of dit hetzelfde team was. Het baltempo lag een stuk hoger en er werd vanaf het begin geconcentreerd gespeeld. Dat 

SDO met zes dames speelde mag dan op papier fysiek een nadeel zijn, maar dit werd gecompenseerd door de schot-

vaardigheid van de spelers. De 0-1 en de 0-2 werden er al vlot door SDO ingeschoten, maar Marijn kon in de 5e minuut 

in een wat langer lopende aanval de rebound oppakken en de 1-2 scoren. Pal hierop lag de bal alweer in de korf, maar 

deze werd beoordeeld als verdedigd en het punt werd voor Excelsior geschrapt. De teams waren aan elkaar gewaagd, 

maar Excelsior bleef bij de les en verdedigde goed. Ook het aanvalsvak vormde met elkaar een blok als de bal werd 

verloren en poogde de tegenstander klem te zetten. Dit leidde een aantal malen tot fouten bij SDO of balveroveringen. 

Het was even stilte voor de storm, want tot aan de 17e minuut wisten beide teams niet meer te scoren. Uiteindelijk 

was het Marijn die een afketsende bal kon oppakken en scoren (2-2). Daarmee was het lontje aangestoken. Een paar 

minuten golfde het spel nog wat heen en weer, maar in de 20e minuut barstte de bom: SDO wist toch weer van afstand 

te scoren. Direct uit de hieruit volgende aanval trok Dingeman met een afstandsschot de stand weer gelijk (3-3). Ik was 

niet eens klaar met noteren of SDO trof al weer doel met een kort afstandsschot. Maar nauwelijks een minuut later 

werd de bal in het verdedigende vak onderschept en werd Leonie gelanceerd, die deze counter fraai met een doorloop 

afrondde (4-4). Nog geen twee minuten later had SDO 2x gescoord, maar wist Leonie direct hierop de aansluiter te 

maken (5-6). In de 27e minuut kon SDO via een rebound weer scoren (5-7), maar uit de hieruit volgende aanval lukte 

Dingeman het om met een fraai schot Excelsior wederom in de race te houden (6-7). Helaas lukte het SDO om in de 

laatste twee minuten van de eerste helft nog twee punten te scoren zodat er met 6-9 gerust werd. Zo, dat waren 11 

punten in 10 minuten (hijg hijg). 
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Uiteraard waren we benieuwd of de A3 dit goede spel kon vasthouden. Na nog wat tips van coach Mario werd in de 2e 

helft begonnen aan een inhaalrace. In de eerste minuut draaide Marijn zich verassend weg bij zijn tegenstander en 

lepelde de bal de korf in (7-9). De A3 leek geenszins de moed op te geven en ging door met vechten. In de 5e minuut 

werd dat beloond doordat Dingeman de rebound kon benutten (8-9). Jammer dat SDO vrijwel direct antwoordde met 

een droog schot (8-10). Even later ging Leonie voor de doorloop en werd hierbij dusdanig gehinderd dat een strafworp 

wel op zijn plek had geweest, maar de scheids zag dat anders. Gelukkig kreeg ze wat later een herkansing en kon de 

doorloop alsnog doeltreffend worden afgerond (9-10). In de aanval daarop van SDO poogde Josanne (dacht ik) een 

doorlopende dame te verdedigen. Hoewel ik niet helemaal kon zien wat er gebeurde, had ik niet het idee dat er nu 

echt veel gehinderd werd, maar er werd toch een strafworp gegeven en benut. Chips!! Weer een gat van twee punten. 

De A3 bleef op zoek naar de aansluiter, maar de bal wilde er even niet in. In de 19e minuut leek de beslissing te vallen: 

via een doorloop werd de 9-12 gescoord. Nog even leek er hoop toen Lisa wat later de 10-12 maakte, maar SDO gaf 

geen echte kansen meer weg en scoorde zelf nog twee maal zodat 10-14 de eindstand was. 

 

Coach Mario was uitermate te spreken over het vertoonde spel en de inzet (en wij ook). Als de A3 deze inzet weet vast 

te houden dan liggen er nog voldoende kansen in de volgende wedstrijden. 

Lisa en Dingeman, natuurlijk bedankt voor het invallen. Mede door jullie hebben we een leuke wedstrijd gezien. 

 
 

Excelsior A4 - ONDO 

De A4 had onverwachts een weekendje vrij. ONDO heeft zich namelijk teruggetrokken uit de competitie. 
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Wedstrijdverslagen 

Door Nelis Bijl 

Zo, hè hè! Eindelijk weer thuis. ‘We love the Voice’s got talent, so you’d think’ is al begonnen dus u heeft een beeld 

van het tijdstip. En eigenlijk mag ik dan nog niet eens klagen, want het 6e moet nog beginnen. Jawel, dit keer hebben 

zij het winnende lot voor de nachtwedstrijd bij buurman DES getrokken. Gefeliciteerd en maak er een mooi feestje 

van. 

 

Voor ik begin wil ik toch even mijn teleurstelling uitspreken over het volledige gebrek aan respons op mijn oproep in 

mijn vorige bijdrage. Is er dan werkelijk geen enkele bezorgde pupillen-ouder, dan wel een betrokken verenigingslid 

te vinden, die even bij het bestuur aangeeft dat het inderdaad wellicht niet zo’n goed idee is om de jongste jeugd aan 

Nelis bloot te stellen? Jammer, jammer, jammer. Tot zover de participatiemaatschappij. 

 

Daardoor voor het eerst de dagopening in de Buitenhof meegemaakt. Wat een heksenketel. Iets zegt me dat het voor 

mij een verstandige keuze was om ‘niet aan kinderen te beginnen’ (slap verhaal, kon gewoon geen vrouw vinden, die 

het met mij kan uithouden). Drie velden naast elkaar, keurig oplopend van achter naar voor: de F2, de F1 en de E2. 

Niet te overzien natuurlijk, maar er was een grootste gemene deler: alle teams leken nog binnen de leeftijdsklasse te 

vallen die het meest ontvankelijk is voor de geneugten van het Sinterklaasfeest en dientengevolge nog helemaal in 

‘het strooien met cadeautjes’ te zitten. Niet een van deze teams wist te winnen. Al moet gezegd dat de verschillen ook 

weer niet zo groot waren, dat er geen hoop zou zijn voor de toekomst. De uitslagen waren respectievelijk 0-2, 3-5 en 

1-3. Van de F1 weet ik toevallig nog dat ze de strafworpenserie verloren hebben. Van de rest is het me, in de hectiek 

van de omzetting van de velden, ontgaan. Sorry, ga ik aan werken. 

 

Vervolgens de E1 op een drie keer zo groot veld! Ok, anderhalf want je moet in je vak blijven, maar toch. Nou ja, nu ik 

er over nadenk: gemiddeld staan ze dus de helft van de tijd stil en is het misschien wel veel relaxter dan die allerklein-

sten. Zomaar een gedachte, niet te lang bij stilstaan.  

Eigenlijk waren er geen noemenswaardige problemen in de eerste helft, zij het dat de tegenstander net effe een keer 

vaker tot scoren kwam: 2-3. Na rust hebben we die angel op passende wijze uit hun spel weten te halen waarbij we 

zelf wel het niveau van de eerste helft wisten te handhaven. Voor de minder vlotte rekenkunstenaar: 4-3 gewonnen! 

De mist lijkt opgetrokken. 

 

Eens kijken of de B2 deze lijn kan continueren. Ik meen dat jullie het waren, die meteen de openingsbal maar eens 

demonstreerden. 1-0 en het publiek moet nog gaan zitten. Dat belooft wat. Ik was echter heel hard toe aan een koppie 

thee, dus ik heb ze even in de steek gelaten. Even tussendoor, vanuit de kantine heb ik wel met argusogen het bedie-

ningspaneel van het scorebord in de gaten gehouden. Wil het boefje, dat de vorige gemold heeft, zich even melden bij 

de penningmeester. Kan ook via ‘meld misdaad anoniem’. Terug naar de hal en de wedstrijd. Het was inmiddels rust 

en 7-3, dus ik was benieuwd hoe dicht we de 20 zouden gaan benaderen. Misschien was het mijn aanwezigheid, maar 

het spel sloeg een beetje dood. Even twijfelde ik zelfs of de 10 nog wel haalbaar was. Dat bleek gelukkig mee te vallen 

en daarnaast moet worden opgemerkt dat de verdediging volledig op slot zat. Resultaat 11-3. Kijk, het zonnetje schijnt 

uitbundig. 

 

Tussendoor de eerste binnenkomst van in dit geval de C2. Ze waren naar Gekke Joe in Rijnsburg geweest om hun eigen 

thriller te schrijven. Steeds een puntje voor maar ook steeds weer achterhaald. Dan vlak voor tijd weer dat ene puntje 
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pakken. 2 minuten nagelbijten lijkt dan toch opeens een eeuwigheid, maar het kwam goed: 6-7. Gefeliciteerd, ik krijg 

het steeds warmer. 

 

Thuis tot slot nog de C3. In HKV/OE C2 troffen zij een tiener met volwassen postuur, die lastig te passeren was. Nou 

lag het natuurlijk niet alleen aan hem, maar ze waren domweg allemaal een maatje groter, ouder of sterker. Snel 

vergeten, niet te lang uithuilen en gewoon verder. De uitslag doet niet echt ter zake. Laten we het houden op zware 

bewolking. Niet echt een ideale afsluiter maar gelukkig hebben we de thuiskomers nog. 

 

Nog opgepompt van de adrenaline kwam de coach van de D1 binnenvallen. Blij, gelukkig, alles! Dat hoef je dus niet te 

vragen, de verrassing is er al af. Tegen KZ Danaïden werd het een echte puntje-puntje wedstrijd. Met voor Excelsior in 

de laatste minuut de klap op de vuurpijl: 6-7. Een ooggetuige mompelde ook nog dat er goed gecoacht was. Laten we 

dat vooral stil houden, dan kan ze gewoon haar schoenen aan houden. Na regen… 

 

Kort na haar volgde de minder fortuinlijke coach van de C1. Binnen een mum van tijd 4-0 achter en nooit meer uitzicht 

gehad op een goed resultaat. Tja, ook dat hoort bij sport. Als je maar zorgt dat je er zelf ook sterker uit komt. Te 

beginnen, pak hem beet, volgende week? ONDO mag dan deze week hun feestje (9-3) vieren, wij komen terug! Maar 

voor nu: natte sneeuw. 

 

Tot slot de B1. Van het keurkorps mogen we toch wel het een en ander verwachten. Ik trof de coach met een biertje 

in de kantine. Niet echt hoopgevend. Viel toch mee. In Emerald hadden ze de punten netjes gedeeld met Avanti: 10-

10. 

Wat opviel was dat we bij rust 3-6 voor stonden. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat het wellicht om condi-

tiegebrek lijkt te gaan. Laat dat nou net onder die andere trainer (die uit het 1e) blijken te vallen. Lijkt mij sterk dat hij 

zich dit laat zeggen. Maak je borst dus maar nat B1 (niet mijn schuld, hè). We eindigen dus wisselvallig. 

 

Tot slot is mij niet helemaal duidelijk geworden of de pinguïns nou ook onder mijn regime vallen. ’s Winters onttrekken 

ze zich ook aan zicht van de massa in een nabijgelegen gymzaal, dus ik weet er ook helemaal niks van. Toch moet dat 

een feest zijn om ieder week met zo’n leuke juf spelletjes te mogen doen. Of zouden ze meer geïnteresseerd zijn in de 

limonade? Ik weet uit goed ingelichte bron dat het lijnenspel helemaal de bom is. Ik ken de spelregels niet, maar met 

korfbal heeft het volgens mij niet veel te maken. Ah joh, als je maar lol hebt. Ach, Norse Nelis zegt ook maar wat… 

eigenlijk ben ik zeer positief gestemd door jullie wedstrijd en inspireert het mij. Wel blijven komen, hè. 

 

PS: Opa Piet zit in de finale, boeiuh! 

 
 

DKC – Pinguïns 

Door Pauline 

Het werd weer eens tijd voor de pinguïns om aan het echte korfballen te proeven. De pinguïns mochten aantreden 

tegen een ploegje van DKC. Het was alweer even geleden dat we een wedstrijd hadden gespeeld, dus het was wel 

weer even wennen.  
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Gespannen gezichtjes, goed luisterend naar de coach en nog even kijken wat 

precies de lijnen zijn en wie moet ik eigenlijk verdedigen?  

 

Nog even overleggen hoe we gaan beginnen en nog even zwaaien naar alle 

papa’s en mama’s en opa’s en oma’s die waren komen kijken.  

 

Het overgooien was een beetje 

moeilijk, zeker omdat er één te-

genstander was die alle ballen er 

tussenuit haalde. De kindjes van 

DKC waren iets ouder en groter, 

maar daar lieten we ons niet door 

kisten. Verdedigend ging het echt 

heel goed. Toch wist DKC te sco-

ren. Maar door een mooie pass 

van Sten kon Zoë ook scoren. 1-1 

was het met de rust. De coach was nu al trots. 

 

De tweede helft was een beetje moeilijker en we werden een beetje 

moe. We hebben weer veel geleerd en jammer genoeg verloren. We 

hebben goed ons best gedaan en een hele leuke middag gehad. Op naar 

de volgende wedstrijd! Let op Excelsior, want de pinguïns komen eraan!! 

 

Groetjes 

Van een supertrotse coach! 
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Evenementencommissie 

Kerstdiner aspiranten en pupillen 

Sinterklaas heeft het land helaas alweer verlaten, maar de mooie decembermaand is nog lang niet ten einde! De 

kerst kan bijvoorbeeld echt niet voorbij gaan zonder een gezellig en lekker kerstdiner bij Excelsior. 

 

Speciaal voor de aspiranten en pupillen 

van Excelsior organiseert de Evenemen-

tencommissie dan ook een heerlijk 

kerstdiner. Voor de aspiranten met di-

rect een gala-kerst-bal er achteraan! Dit 

belooft dus weer een supergezellige 

avond te worden in ons eigen clubhuis 

op Sportpark Biesland. 

 

Let op! Je moet je voorafgaand aan dit 

kerstdiner opgeven via de website. Hier 

is ook meer informatie te vinden over 

het kerstdiner. Ga dus snel naar 

www.ckv-excelsior.nl/kerst. 

 

Ouderborrel 

Ook aan de ouders is gedacht! Ouders 

zijn tussen 20.00 en 20.30 uur welkom 

om samen met de Evenementencom-

missie te toosten op de komende Kerst-

dagen en het fantastische jaar dat we als 

vereniging achter de rug hebben. Aan-

melden hiervoor is niet nodig. 

 

Geef je snel op voor het Kerstdiner! 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/kerst
http://www.ckv-excelsior.nl/kerst
http://www.ckv-excelsior.nl/kerst
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Uitslagen 

7 december 2013 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 11636 Excelsior 1 - Sporting Delta 1 10 23   

ROKA 14576 Excelsior 2 - Sporting Delta 2 16 12   

A1F 18465 Excelsior A1 - Achilles A1 18 14   

A5B 7370 Excelsior A3 - SDO/VerzuimVitaal A2 10 14   

A5C 7387 Excelsior A4 - ONDO A4 vervallen    

B3B 5437 Excelsior B2 - VEO B2 11 3   

C5G 7620 Excelsior C3 - HKV/Ons Eibernest C2 1 16   

E8-3H 9881 Excelsior E1 - De Meervogels E2 4 3   

E4-2E 11302 Excelsior E2 - Fluks E1 1 3 3   3 

F2F 10389 Excelsior F1 - ONDO F3 3 5 1   2 

F3F 10642 Excelsior F2 - ALO F2 0 2 3   3 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 16502 ONDO 3 - Excelsior 3 12 14   

R3N 16510 KOAG 4 - Excelsior 4 12 20   

R4M 14545 Futura 3 - Excelsior 5 12 12   

R5E 4032 DES 6 - Excelsior 6 7 11   

R6E 4441 Weidevogels 3 - Excelsior 7 16 10   

A3C 11628 KZ Danaïden A2 - Excelsior A2 9 9   

B1F 19919 Avanti B1 - Excelsior B1 10 10   

C1F 21088 ONDO C1 - Excelsior C1 9 3   

C3E 6174 Madjoe C1 - Excelsior C2 5 6   

D2F 8884 KZ Danaïden D2 - Excelsior D1 6 7   
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Programma 

14 december 2013 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R2G 14717 Excelsior 3 - Phoenix 4 17.30 18:30 Willeke K. v.d. Nol Jeugd TC 

R3N 14689 Excelsior 4 - Albatros 4 16.30 17:20   T. de Boer   

R6E 5189 Excelsior 7 - Valto 6 19.00 19:45 Bob Micke Vrolijk  

A3C 6909 Excelsior A2 - Dubbel Zes A1 15:25 16:10 Robert Jan, Simon Bob van der Leeden  

A5B 7365 Excelsior A3 - KZ Danaïden A3 14:15 15:00 Mario Erik van de Kramer  

B3B 5447 Excelsior B2 - Achilles B2 11:00 12:00 Jill, Emiel Nelis Bijl  

C3E 6187 Excelsior C2 - VEO C1 12:00 13:00 Ryan Coaches C3  

C5G 7643 Excelsior C3 - TOP/Justlease.nl C5 13:00 14:00 Erik, Nathan, Wesley Lars Nieuwerf (?)  

E8-3H 9914 Excelsior E1 - Valto E4 10:15 11:00 Job Joris Timmerman  

E4-2E 11463 Excelsior E2 - Weidevogels E3 9:30 10:00 Danique, Marieke Sander van Vliet  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKB 12740 Hoogkerk 1 - Excelsior 1 14.00 19:45 Leon Hoogkerk, Groningen, Zuiderweg   

ROKA 16681 Hoogkerk 2 - Excelsior 2 14.00 18:00 Mirjam Hoogkerk, Groningen, Zuiderweg   

A1F 19162 KVS/Maritiem A2 - Excelsior A1 11:40 12:55 Florian, Kelly De Blinkerd, Scheveningen de Hoog, Janssen, Kamps 

B1F 20445 DES B1 - Excelsior B1 aw 15:00 16:00 Ben De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

C1F 21513 Valto C1 - Excelsior C1 11:15 12:15 Vito, Laura Vreeloo-hal, de Lier van Halem, Sevinga, Razab-Sekh 

D2F 8522 Dijkvogels D1 - Excelsior D1 12:00 13:00 regelen Lisanne & Bert Jan Sporthal Maasdijk Herman, Jansen, Posthumus 

F3F 10812 GKV F1 - Excelsior F2 14:00 15:00 Dominique ?? Sporthal Overbosch, Den Haag Tretmans, Plomp 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie   

               

               

         

zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 tm 21:30;  

10.00 15.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden  

15.00 17.00 Eline Baks    

17.00 19.00 Anne Advocaat    

19.00 21.00 Job v.d. Berg    
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Opstellingen en reserves 

14 december 2013 

team opstellingen reserves 

1 Bo, Kelly, Lisanne, Jill 

Dannie, Emiel, Reinier, Ryan 

Excelsior 2 

2 

 

Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 

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

Danique (A1) 

Wouter (A1) 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter 

 

4 Eline, Lisette E., Nicole, Pauline 

Erik de K., Henk, Nelis, Mark 

Marlise 

Johan V. (bol) 

5 VRIJ  

6 VRIJ  

7 Anne, Edith, Roxanne, Tessa  

Erik Kr., Lars, Nathan, Wesley  

Lynn (A2) 

Sven (A2) 

A1 Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

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

Jazz, Jikke (B1) 

Mart (B1) 

A2 Lynn, Marieke, Nynke, Hanna (A4)  

Joris, Sander v.V., Sven, Maarten (B1) 

Anouk (B1)  

Fabian (B1) 

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

 

Hugo (A4) 

A4 VRIJ  

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

Cynthia Westerman (A4) 

Floris (B1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

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

Reinier, Wesley, Rick 

Fleur (C3) 

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

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucia  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

 

E2 Romy, Ryanne, INVALLEN Demi (F1)/ Julia (F1) 

Roy 

 

F1 VRIJ  

F2 Maud, Annelin,  

Tygo, Martin, Thijs  
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Activiteiten zaalcommissaris 

Excelsior is verplicht in De Buitenhof voor een zaalcommissaris te zorgen. De eerste zaalcommissaris, meestal de dag-

dienst B t/m F, opent de sporthal. Dit kan vanaf een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd met de sleutel. Dit 

zijn codesleutels en zijn geprogrammeerd wanneer CKV Excelsior heeft ingehuurd. De daarop volgende zaalcommissa-

rissen zijn steeds verantwoordelijk voor de tussentijdse overdracht aan zijn/haar opvolger. Uiterlijk een half uur na de 

eindtijd van de laatste wedstrijd dient de sporthal weer te worden afgesloten De aanwijzingen van de zaalcommissaris 

moeten door iedereen worden opgevolgd (vergelijkbaar met de scheidsrechter in het veld). 

 

Taken: 

1. Ontvangen van binnenkomende externe scheids-

rechters: je bent het visitekaartje van Excelsior. 

2. Zorgen dat alle wedstrijden worden gespeeld! 

Als een kwartier voor de geplande aanvangstijd nog 

geen aangewezen scheidsrechter aanwezig is, een ver-

vangende scheidsrechter vragen - zo mogelijk een an-

dere aanwezige scheidsrechter, of in overleg met 

beide partijen, een derde persoon - indien noodzake-

lijk zelf de wedstrijd leiden. 

3. Zorgen dat het programma niet uitloopt! 

De wedstrijden en de rusttijden dus steeds op tijd la-

ten beginnen en eindigen. Eventueel de duur van de 

wedstrijd inkorten: dit moet vóór de wedstrijd aan de 

scheidsrechter worden gemeld (de eerste helft altijd 

normaal spelen, de tweede helft inkorten). 

4. De orde in de zaal en de kleedkamers handhaven en 

zorgen dat geen schade of verontreiniging wordt toe-

gebracht aan gebouw, materialen en installaties. Wijs 

iedereen erop dat lege flesjes en ander afval in de prul-

lenbakken gedumpt moeten worden. 

5. Na afloop van de laatste wedstrijd regelen dat het 

laatst spelende team de palen en overige materialen 

opruimt, en zorgen dat de kast van Excelsior op slot 

gaat en de bergingen worden afgesloten. 

 

Een kwartier na het einde inhuurtijd gaat het licht in de hal uit, en een half uur na het einde van de inhuurtijd moe-

ten de kleedkamers verlaten zijn en de hal afgesloten met de codesleutel. Zo niet, dan zal de gemeente de extra tijd 

in rekening brengen. 

 

De zaalcommissaris dient op de hoogte te zijn van: waar? 

a. het wedstrijdprogramma en de namen van de aangewezen scheidsrechters in de Korfpraat 

b. de plaats van de verbandtrommel bergkast Excelsior 

c. de eisen die voor toegestaan schoeisel op de speelvloer gelden geen straatschoenen!!! 

d. het gebruik van het scorebord/systeem van automatische tijdsignalering beheerdersruimte 

e. de instructies voor zaalcommissarissen deze Korfpraat  

 

Speeltijden  Wisselen 

senioren/junioren: 2 x 30 minuten met 5 minuten rust na 2 doelpunten 

aspiranten B en C: 2 x 25 minuten met 5 minuten rust  na 2 doelpunten 

pupillen D: 2 x 25 minuten met 5 minuten rust na 12,5 minuut* 

pupillen E1: 2 x 20 minuten met 5 minuten rust na 10 minuten* 

pupillen E2: 4 x 10 minuten met 5 minuten rust** geen 

pupillen F: 4 x 10 minuten met 5 minuten rust** geen 

*in de eerste helft wordt na 12,5 c.q. 10 minuten van vak gewisseld; in de rust wordt van speelrichting gewisseld. De spelers blijven 

dan in hetzelfde vak, maar wisselen van functie. Na 12,5 c.q. 10 minuten in de tweede helft wordt weer van vak gewisseld. Voor 

rust neemt de thuisclub 2x de uitworp, na rust 2x de bezoekende club. Vakwisseling is ook functiewisseling. 

**bij de F-pupillen en E2 worden na de wedstrijd strafworpen genomen (12 per team).
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Activiteitenkalender 

  

datum activiteit  datum activiteit 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten  7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

21 december 16.45 wedstrijd 1e. Team van de Week: C3  14 maart Aspirantenavond 

31 december Oliebollen bakken en verkopen  21 maart Klaverjassen 

4 januari Nieuwjaarsreceptie: 16.00-19.00  11 april Klaverjassen 

17 januari Spelletjesavond voor iedereen  12 april Junioren/seniorenfeest 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest  21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

18 januari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: Pinguïns   1 mei Klaverjassen 

31 januari Pokeravond  17 mei 25+ feest 

februari Het grote Excelsior-Diner  29 mei Dubbelschiettoernooi 

1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1  31 mei Klaverjassen 

7 februari Klaverjassen  14 juni Kampioenendag 

10-15 februari Actie Jantje Beton  20 juni Voetbaltoernooi 

14 februari Valentijnborrel  21 juni Schoolkorfbal 

28 februari Klaverjassen  28 juni Jeugdtoernooi 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1     

       

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
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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  Ronald en Gerdien de Vreede 

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 an-

derzijds overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

 

Bestuur 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter Leen van den Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl  

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl  

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl  

Bestuursleden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken senioren/junioren Erik van der Voort erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl 

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

Activiteiten Zaken Nicole Buis nicole.buis@ckv-excelsior.nl  

 

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 
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