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Van onze sponsor 

 
Oudejaars BESTELLIJST 
Sportcafé de Mookies 

 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Ophaaldag: 

 
 
 

 Prijs Aantal 

Oliebol P.st €   1,00  

10 Oliebollen Naturel €   9,50  

Rozijnenbol P.st €   1,15  

10 Rozijnebollen €  10,50  

Appelbeignets P.st €   1,30  

10 Appelbeignets € 12,00  

Combi Deal 

7 Oliebollen 

7 Rozijnenbollen 
7 Appelbeignets 

€ 21,50  

Kipkluifjes €   9,50  
 

 

Bestellijst graag inleveren uiterlijk Vrijdag 30 december ’22  

Van onze sponsor 
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Van onze sponsor 

 

 

 

 

 

Uw bestelling ophalen: 
Vrijdag         30 December vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur  
Zaterdag      31 December vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur 

 
 

Bestellen: 
U kunt bestellen via whatsapp op tel no :/0618128946 / 

0618031134 Of via de mail: w.mook3@upcmail.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportcafé de Mookies 

Wenst u een gezond en voorspoedig uiteinde 
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Praatjes en mededelingen 

Excelsior Kerst Gala 

Let op! De inschrijving voor het Excelsior Kerst-gala-diner sluit morgen (maandag) avond. 

Inschrijven kan nog via de website: https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1485-excelsior-kerst-gala-diner 

 

  

Praatjes en mededelingen 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1485-excelsior-kerst-gala-diner
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Praatjes en mededelingen 

Nieuwjaarsreceptie 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Afgelopen zaterdag een lekker lang programma aan seniorenwedstrijden in de Buitenhof, met als 

eerste Excelsior 5 tegen het sterke Valto 4. Het werd een zware wedstrijd voor het 5e, met als resultaat 

de eerste nederlaag van het seizoen: 16-20. In de volgende wedstrijd van Excelsior 6 tegen de 

Meervogels 5 vielen veel minder doelpunten; het 6e stond wel steeds op voorsprong, maar het bleef 

tot het einde toe heel spannend met een 11-10 overwinning als prima uitslag. 

Excelsior 7 had daarna veel moeite met het fysiek sterke Vitesse 7; in de eerste helft ging het nog gelijk 

op, maar vlak na rust sloegen de bezoekers ineens een flink gat, dat met veel moeite wel iets verkleind 

kon worden a een 15-18 eindstand. 

Excelsior 8 speelde tegen het Rotterdamse OZC 3 een vreemde wedstrijd, waarin in de eerste helft OZC 

de sterkere ploeg was en uitliep naar een 4-9 ruststand, mede door een aantal gemiste kansen van het 

8e. In de 2e helft kwam het 8e sterk terug na zelfs een 6-12 achterstand en wist er een 14-14 gelijkspel 

uit te slepen. 

Hierna speelde de selectie voor de tweede week op rij thuis, en deze keer met veel meer publiek op de 

tribune. De bezoekende ploegen waren het Zeeuwse Tjoba 1 en 2. Excelsior 2 liep in de eerste helft uit 

naar een 13-10 ruststand, maar Tjoba 2 was daarmee niet verslagen, want het kwam in het eerste deel 

van de 2e helft terug tot op 1 punt. Toch kwam het 2e niet in gevaar en won duidelijk met 22-19. 

Gesteund door veel kinderen met spandoeken en lawaai liep Excelsior 1 tegen Tjoba 1 in de eerste helft 

al uit naar een 13-9 voorsprong. In de tweede helft regende het nog veel meer doelpunten, want in 

hoog tempo werd door beide ploegen op de aanval gespeeld, wat leidde tot een prachtige eindstand 

van 31-23. 

Met Excelsior 10 vrij waren er nog 3 uitwedstrijden: Excelsior 3 reisde met invallers Floor (haar tweede 

wedstrijd!), Daan, Pieter en coach Jill naar Waddinxveen voor de wedstrijd tegen Korbis 2. Hier zat 

helaas niet meer in dan een 21-18 nederlaag. 

In Den Haag ging het tussen ALO 2 en Excelsior 4 in een groot deel van de wedstrijd gelijk op, maar in 

de eindfase wist het 4e op routine nog het verschil te maken naar een 14-18 overwinning. 

Excelsior 9 lijkt in een heel pittige poule te zitten; het speelde uit tegen Eureka 1 en kon na een zware 

wedstrijd, en ondanks het na heel veel jaren invallen van coach Renzo helaas niet winnen: het werd 15-

11. 

Er volgt nog 1 wedstrijdronde in december 2022 aanstaande zaterdag, waarin alle seniorenploegen 

spelen, met maar 4 thuiswedstrijden en dus 6 teams uit. Excelsior 1 en 2 spelen in Alblasserdam tegen 

Kinderdijk 1 en 2. 

Hierna hebben we een vakantie van 3 weken. Alleen Excelsior 9 speelt al weer op 7 januari, alle andere 

ploegen pas weer vanaf 14 januari 2023. 

Er is een aangepast trainingsschema voor deze vakantieweken, zie elders in de Korfpraat. Daarin vallen 

in de week tussen Kerst en Nieuwjaar alle trainingen uit, en in de andere weken een deel. 

Willeke 

 

Junioren 

Na het verzamelen en de teamfoto vertrok de A1 aan het eind van de middag naar Delft-Zuid om het 

op te nemen tegen Fortuna A4. Een bekende van de veldcompetitie, en een gewaagde tegenstander 

ook, want de onderlinge balans was tot nu toe gelijk. Dat er ook op de training fel gestreden wordt 

door onze A1 bleek maar weer eens, want helaas moet Olivier na een ongelukkige landing op de 

dinsdagavond voorlopig vanaf de kant toekijken. Het werd wederom een spannende wedstrijd, waarin 

fanatiek gestreden werd. Ondanks dat het soms leek alsof de A1 tegen negen man aan het spelen was 

werd er toch een nipte overwinning uitgesleept: 7-8. De balans is dus weer in ons voordeel verschoven. 

Rond de wedstrijd van het eerste in de Buitenhof was dat te merken, want de blije gezichten van onze 

A1 waren duidelijk zichtbaar.  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Trainingen kerstvakantie 

Rond de kerstvakantie traint de A1 als volgt: 

• De laatste training van het kalenderjaar is op dinsdag 20 december. 

• Na de feestdagen is de eerste training van het nieuwe jaar op woensdag 4 januari. 

 

 

Jeugd 

Competitie 

Er zijn de afgelopen weken wedstrijden verplaatst naar doordeweekse avonden door blessures en 

vakantie. Het gaat om: 

datum wedstrijd aanvang accommodatie 

11 januari Valto F1 - Excelsior F1 17:00 Vreeloo De Lier 

17 januari KZ Danaiden B1 - Excelsior B1 18:00 Basalt Leiden 

26 januari Fortuna B2 - Excelsior B1 19:00 Fortunahal Delft 

 

Trainingen rondom Kerstmis 

Vanaf maandag 19 december t/m donderdag 5 januari wordt er via een aangepast schema getraind. 

Het schema is verderop in dit clubblad opgenomen. 
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Wedstrijden 

Excelsior 1 - Tjoba 1 

Supporters bedankt! 

Op de koude winterdag van 10 december was Sporthal De Buitenhof een onneembare vesting waar 

een magische korfbalavond de harten van elke Excelsioriaan deed opwarmen. Onze bezoekers van 

Tjoba uit Goes hadden de lange reis uit Zeeland gemaakt en waren vastberaden om de thuisploeg het 

vuur aan de schenen te leggen. 

Voorafgaand aan de wedstrijd staken de jeugdteams de handen uit de mouwen om kleurrijke 

spandoeken te maken. Tijdens het oplopen werden deze trots aan het publiek en spelers getoond. 

Onder luid gejuich betraden de spelers het veld. Kaarten voor dit affiche waren al weken uitverkocht, 

wat resulteerde in een bomvolle heksenketel. Met confettikanonnen, trommeps en luid gezang 

schreeuwden de supporters Excelsior naar de overwinning. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. 

Het lukte de Zwart-Witten namelijk niet om vroegtijdig de wedstrijd te beslissen. Tjoba verweerde zich 

kranig en bleef strijden door het bittere eind. Ondanks een opgebouwde voorsprong van 4 punten 

dwong het scherpe afronden van de Zeeuwenaren de Delftse formatie om - onder zware druk - de korf 

te blijven vinden. Mede dankzij de SVE die als vanouds als 9e man achter het team ging staan, lukte het 

Excelsior om een paar minuten voor het einde de weerstand te breken en een onoverbrugbaar gat te 

slaan. In plaats van gas terug te nemen, drukte ons Vlaggenschip door om een klinkende 31-23 op het 

scorebord te toveren! 

Via deze weg wil de gehele selectie van CKV Excelsior haar supporters bedanken. Op 14 januari is de 

volgende thuiswedstrijd. Excelsior 1 neemt het dan op tegen ONDO 1 om 19.15 in onze vertrouwde 

Sporthal De Buitenhof. Dit belooft een kraker te worden in de strijd om het eremetaal in de 1e klasse-

1G. Zien we jullie daar? 

 

 

 

Wedstrijden 

Handtekeningen scoren na de wedstrijd 
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Wedstrijden 

Excelsior C1 – Pernix C1 

Pernix C1 weer een maatje te groot voor Excelsior C1 

De dag na het verlies van Oranje tegen Argentinië staat voor onze C1 de thuiswedstrijd tegen Pernix C1 

op het programma. Pernix is een bekende voor onze C1, vorig jaar waren de Leidenaren net een maatje 

te groot voor onze C1. Maar een nieuw seizoen, dus nieuwe kansen. 

We beginnen met in de aanval Jurjen, Tijn, Evi en Lisa en in de verdediging Lise, Elize, Demian en 

Stefan.  Yara begint op de bank met daarnaast als reserves Micha, Zoë en Mees. 

Bij de tweede aanval van Excelsior is het raak en scoort Tijn de 1-0. Direct in de aanval daarna komt 

Pernix op gelijke hoogte vanuit een vrije bal 1-1. 

Over en weer volgen veel kansen, na een schot van Stefan afgevangen door Elize en een pass naar 

Demian komt de 2-1 op het scorebord. Pernix sluit direct weer aan met een mooi schot van een heer 

van Pernix 2-2. Nadat Lisa met een doorloop net mis schiet is het Tijn die de 3-2 noteert met een 

mandloos schot. Pernix blijft aansluiten en een dame van Pernix scoort de 3-3. Ook nadat Lise een 

mooie doorloop op aangeven van Demian scoort, 4-3 is het Pernix die weer de gelijkmaker erin schiet 

4-4. 

Dan volgen er meerdere kansen voor beide teams, maar Excelsior benut ze net even beter dan Pernix. 

Een vrije bal wordt goed benut door Jurjen en Tijn waarbij Jurjen de 5-4 scoort en is het Lisa die met 

een prachtig afstandsschot de 6-4 op het scorebord noteert. Tijd voor een time-out voor Pernix en die 

wordt door de Leidenaren gebruikt om de tactiek te bespreken hoe op voorsprong te komen. De 

besproken tactiek werkt want binnen de kortste keren komt Pernix weer op gelijke hoogte 6-6. Voor 

rust komt Excelsior nog twee keer op voorsprong door mooie schoten van Jurjen 7-6 en daarna van 

Demian, 8-7. Helaas gaan we met een achterstand de rust in  8-9. 

De tweede helft vergroot Pernix de voorsprong met 8-10. Een 

mooi schot van Demian zorgt weer voor één punt verschil 9-10,  

maar dan loopt Pernix uit naar een 9-13 voorsprong. Voor 

Excelsior zijn het Demian 10-13 en Lisa 11-14 die nog mooie 

aanvallen weten te verzilveren. 

Wanneer Lisa is ingebracht in het andere vak voor Lise en Zoë 

erin is gekomen voor Lisa weet Zoë nog drie keer te scoren, maar 

ook Pernix blijft aanvallen en scoren. Uiteindelijk is het verlies 

teruggebracht naar 2 punten en staat als eindstand 14-16 op het scorebord. 

Weer is Pernix een maatje te groot, maar we hebben een leuke wedstrijd gezien en zijn hoopvol 

gestemd voor de volgende wedstrijd in deze competitie.  

Wij bedanken onze reserves Micha, Mees en Zoë en gaan nu eerst genieten van een welverdiende 

kerstvakantie want volgende week staat er geen wedstrijd op het programma. Tot in januari 2023. 
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Wedstrijden 

 

Excelsior B2 - Ondo B4 

Excelsior B2 laat te veel kansen liggen tegen Ondo B4 

Bij de start van de wedstrijd staat Marlou nog samen met Justin, Jasper en Britt in de verdediging bij 

onze B2, maar Marlou voelt zich niet lekker en staat haar plekje met liefde af aan Josyne voor een 

plekje op de reservebank. 

Excelsior begint gezapig aan de wedstrijd en ondanks een mooie onderschepping van Jasper wordt 

deze kans door de aanval niet benut. Ondo benut haar kansen wel en komt vrij snel op een 0-1 

voorsprong. Sten weet met een prachtig afstandsschot vanaf de zijlijn de gelijkmaker te scoren 1-1, 

maar direct daarna laat Ondo zien dat zij toch de betere zijn in deze wedstrijd door twee keer achter 

elkaar te scoren 1-3. Toch krijgt Excelsior wel 

wat kansen, maar deze worden helaas niet 

benut en ook is er weinig geluk (ballen rollen 

uit de korf in plaats van erin). Gelukkig weten 

we voor de rust nog wel op een gelijke stand te 

komen. Nadat Sten zijn schot over de korf 

vliegt is het Anne die mooi afvangt en de 2-3 

erin schiet. Ook Hennieke laat zien dat zij 

beschikt over een mooi afstandsschot en zij 

brengt onze B2 op gelijke stand 3-3. Nadat een 

heer van Ondo weer de voorsprong noteert is 

het Jasper die met een doorloop de ruststand 

op 4-4 brengt. 

Na de rust komt Ondo beter uit de startblokken en is het tweemaal een heer van Ondo die de 

voorsprong noteert 4-6. Britt scoort nog de aansluiter 5-6, maar daarna komt Excelsior niet meer tot 

scoren. Excelsior brengt Tijn er nog in voor Justin en over en weer zijn kansen, maar alleen Ondo benut 

haar kansen en noteert een eindstand van 5-7. 

Het publiek heeft genoten van een leuke wedstrijd en kijkt uit naar de volgende wedstrijd tegen 

Caproen. Hopelijk wordt er niet teveel gefeest op het kerstgala de vrijdagavond voor deze wedstrijd en 

zien we alle spelers fris en fruitig aantreden in Hellevoetsluis. Tot slot bedanken wij nog onze reserve 

Tijn. 

 

Uit de trainersapp 

F2 - Vandaag stond de stadsderby tegen Fortuna op het programma voor onze F2. Een leuke 

tegenstander weer op het programma om onze krachten mee te meten vandaag. 

De eerste 10 minuten gingen erg gelijk op en waren van een enorm hoog tempo. De bal ging rondjes 

heen en weer alsof Max Verstappen alvast was begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Een leuke eerste 10 minuten die alles van een uitmuntende wedstrijd in zich had. Het enige wat miste 

was wat meer doelpunten maar het was verder zo goed dat die doelpunten vanzelf wel moesten gaan 

komen. Twee teams tegen over elkaar die enorm gewaagd zijn aan elkaar. De eerste tien minuten 

waren om met een 1-1 tussenstand. 

Het tweede kwart begint Fortuna wat feller waardoor ze snel op 1-3 komen. De F2 toont vandaag 

echter enorm veel veerkracht en komen direct terug tot 2-3. Net voor rust scoort Fortuna nog 

waardoor we gaan rusten met 2-4.  

Wat een wedstrijd tot nu toe; felheid, schoten, onderscheppingen, alles zat erin. De felheid die vandaag 

werd neergezet door onze F2 was van een hoog niveau en hebben we nog niet veel van dit kaliber 

laten zien. Enige jammere was dat deze felheid ook zorgde dat we iets minder scherp en balvast waren 
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Wedstrijden 

in het vangen en gooien waardoor we ook weer veel ballen deden inleveren. Als we met het schieten 

nog iets scherper waren geweest hadden we gewoon gelijk of voor gestaan met de rust. 

Het derde kwart werden de doelpunten wel aan beide kanten een stuk meer gemaakt. Fortuna komt 

snel op 2-5 waardoor we een superspeler erin kregen. Deze ging er alleen na zijn eigen doelpunt weer 

snel eruit; en erin; en eruit; en erin; het gaat alle kanten op met uiteindelijk een 6-9 stand na het derde 

kwart. 

De laatste 10 minuten bleven we met 5 spelen doordat het gat groter dan 3 bleef. We bleven zoveel als 

mogelijk fel maar ook soms iets minder. Na 30 intensieve minuten is het ook niet gek dat de 

concentratie en snelheid er een beetje uit is. De uitstekend fluitende scheidsrechter die waarschijnlijk 

volgens de stappenteller 20 stappen heeft gezet fluit uiteindelijk af bij een 8-13 eindstand. 

Een eindstand die volgens ons enorm vertekend is, waar het ook gelijk had kunnen (en misschien wel 

moeten zijn). Dit zou voor de kids een enorme beloning zijn geweest. Alleen als je niet voldoende 

scoort dan doe je jezelf niet te kort. Echter hebben we vandaag zoveel goede dingen laten zien dat we 

daar enorm trots op mogen zijn! We zijn weer een stapje dichterbij wat we graag willen zien met z’n 

allen. Deze felheid en werklust verder uitbreiden naar 40 minuten en onszelf gaan belonen door meer 

te scoren en beter te vangen/gooien ook als we moe worden. 

We hebben vandaag een leuke wedstrijd mogen kijken met z’n allen; We waren gelijkwaardig en 

hebben enorm veel energie erin gelegd wat ons weer trots maakt! Dinsdag gaan we weer door met 

deze ingeslagen weg en gaan we met z’n allen verder bouwen. Wesley en Nicole. 

E3 - De toppers van de E3 mochten vandaag aantreden tegen Dijkvogels E1. Deze ploeg had haar 

eerste wedstrijd nipt gewonnen en de tweede ruim verloren. In de eerste 10 minuten had Excelsior E3 

het lastig, waren ongeduldig en onzuiver aan de bal. Kansen werden niet goed genomen en er werd 

niet goed verdedigd ; 3-1 achter. Na een peptalk was alles duidelijk voor de kids en alles wat net niet 

goed ging, ging nu vele malen beter. Mooie onderscheppingen, goed hoog baltempo en er werden 

doelpunten gemaakt (zoals door @Wesley Toet aangeven een zeer essentieel onderdeel in onze sport). 

De achterstand was bij de rust omgebogen naar een 4-5 voorsprong. En wat wij als coaches graag 

willen is als een team samenspelen, zowel aanvallend als verdedigend. En dan is het heel erg gaaf om 

te zien dat ze elkaar helpen en doelpunten gunnen!! De 2e helft was de E3 de bovenliggende partij 

maar verzuimde om meer doelpunten te maken. Uiteindelijk winnen ze met 6-8, maar dat hadden er 

een paar meer mogen/moeten zijn. Een groot compliment aan de ploeg voor het terug knokken en het 

proberen voor te verdedigen          .  Volgende week, eindelijk een keer thuis, tegen Phoenix E1. Hier 

werd op het Excelsior toernooi nog van verloren. Benieuwd welke stappen de kids hebben gemaakt en 

of ze voor een verrassing kunnen zorgen. 

C3 - Vandaag mocht de C3 aantreden tegen weidevogels een team dat voor ons onbekend was en ook 

nog maar 1 wedstrijd gespeeld had we spraken voor de wedstrijd af om ons eigen spel te blijven 

spelen goed voor te verdedigen en de bal in de aanval vanaf de middenlijn gelijk richting de paal te 

laten gooien dit ging in de tweede helft makkelijker dan in de eerste helft zelfs zoveel makkelijker dat 

de tegenstander zich ging aanpassen aan ons spel omdat we ondanks dat  de ballen er niet in gingen 

we wel zeeën van ruimte creëerde doordat  weidevogels ons toen  halverwege ons aanvalsvak ging 

opwachten konden we toen van afstand gaan schieten vond het langs de lijn echt mooi om te zien hoe 

we aan het strijden waren met elkaar het doelpunt van jip was daarom weer team werk goed snel 

opspelen vanaf de verdediging in de aanval ging die lekker rond top dit moeten we vaker gewoon 

durven te doen nu werd er ook uit gescoord dus waarom zal er niet vaker uit gescoord kunnen worden 

als we het vaker uit voeren      dinsdag weer lekker trainen met goede inzet komen we een heel eind 

het was maar 1-3 top kanjers 
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Wedstrijden 

A1 - De derby tegen stadgenoot Fortuna stond vandaag op het programma. We hadden elkaar op het 

veld ook al ontmoet met wisselende resultaten, 1 x winst en 1 x verlies. Eerst op de foto in de Buitenhof 

( superfotograaf Marieke!! ) en toen met een lang lint fietsers richting de Schoemakerstraat. Een 

gezellige voorbereiding dus        . De wedstrijd was gelijkopgaand en een uur lang spannend. Onze 

invaller Micha speelde een prima pot!  Steeds een punt voor en dan weer gelijk. Terwijl in mijn ogen wij 

vanaf minuut één de betere ploeg zijn kunnen we maar niet echt loskomen. We vergeten onszelf te 

belonen na mooie acties. Bij 6-8 hing de 6-9 in de lucht maar werd het 7-8 en na nog een paar 

bloedstollende momenten was daar het eindsignaal. De punten zijn voor ons! Sten bedankt voor het 

reserve staan! 

F1 - De F1 ging vandaag naar Sassenheim om tegen TOP F1 te spelen. Aan het begin kwamen we op 

een 3-1 achterstand, maar al gauw konden we weer gelijk maken. Vanaf dat moment ging het steeds 

gelijk op waarbij we steeds net 1 of 2 doelpunten voor stonden. Arthur was lekker op schot, hij prikte er 

8 doelpunten in. In de laatste 10 minuten hadden we even een voorsprong van 3 punten. Toch kwam 

TOP nog terug tot op 1 punt. Het werden nog een paar spannende laatste minuten waarin aan beide 

kanten nog gescoord kon worden. Uiteindelijk bleef het bij 10-11 en konden we de 2 punten mee naar 

Delft nemen en blij op de teamfoto. 

B2 - De B2 was vorige week vrij en moest in hun eigen wedstrijd erg op gang komen. De eerste helft 

was dus helaas een beetje mat en we vergaten de kansen af te maken. Ook de vakken stonden niet 

helemaal lekker. We gaan trainen op kansen afmaken en vanaf het begin volle bak erop. Voor nu 

helaas verloren met 5-7. Op naar volgende week 

E1 - De E1 mocht met 3 invallers tegen Dunas spelen. We begonnen de wedstrijd best wel lekker en 

deden ons uiterste best. Verdedigend was best okay alleen de balletjes wilde er niet in voor vandaag. 

Bij de tegenstander vielen alle ballen er helaas wel in waardoor we met 13-3 verloren. Zeker geen 

slechte wedstrijd e1, volgende keer weer een stukje beter. 

F3 - De F3 mocht het opnemen tegen HKV. We waren een beetje gehavend door ziekte maar Arige 

hielp ons uit de brand!! Ook Daaf hielp ons even mee de eerste 10minuten. We gingen heel 

voortvarend van start en kwamen al snel voor door doelpunten van Daaf en Arige. Ook Isa scoorde, 

daarnaast was ze een hele goede verdediger wat het lastig  maakte voor HKV om te scoren.  Oliver 

Mintu en Isabel hebben ook nog een doelpunt gemaakt. Dus alle kids hebben gescoord!  HKV kwam 

aan het einde nog wel terug door de superspeler. Het gooien gaat steeds beter en sneller de laatste 

wedstrijden. Al met al een goede wedstrijd. 9-7 een mooie einduitslag. 

D2 - Het leek wel alsof de D2 zaterdag 2 wedstrijden speelde. Over die 1ste wedstrijd hebben we het 

niet       maar die 2e was echt heel goed. Daarin werd geknokt, zagen we mooie doelpunten, en 

wonnen we zelfs 4-5! Mede dankzij onze invallers Lizz en Cyara. 

B3 - De B3 speelde tegen Avanti. De wedstrijd begon heel spannend. Er werden wat onnodige 

doorloopballen doorgelaten. Maar er werd wel goed aangevallen alleen het scoren wilde nog niet echt 

lukken. Met rust stonden we nog net 2-3 voor. In de tweede helft gingen we er weer vol voor, er werd 

scherper verdedigd, goede kansen uitgespeeld en niet onbelangrijk gescoord. Uiteindelijk werd er met 

4-8 gewonnen. Goed gedaan toppers! Sten en Hennieke bedankt voor het invallen! 

D1 - De D1 speelde gister tegen het veo uit voorburg. We begonnen de wedstrijd direct met mooi 

scores. Die we in de tweede helft met prima verdedigende druk hadden uitgebreid. 

Dit resulteerde in een 5-16 overwinning. Op naar volgende week! 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

Zaterdag 10 december 

klasse  wedstrijd  Uitslag   

1G Excelsior 1 - Tjoba 1 31 23 

R1G Excelsior 2 - Tjoba 2 22 19 

R3T Excelsior 5 - Valto 4 16 20 

R4M Excelsior 6 - De Meervogels 5 11 10 

S-041 Excelsior 7 - Vitesse (Ba) 7 15 18 

S-039 Excelsior 8 - OZC 3 14 14 

B-033 Excelsior B2 - ONDO (G) B4 5 7 

C1C Excelsior C1 - Pernix C1 14 16 

C-049 Excelsior C3 - Weidevogels C2 1 3 

D-055 Excelsior D3 - DES (D) D1 9 12 

E-082 Excelsior E4 - Refleks E3 4 8 

F-037 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F1 8 13 

F-044 Excelsior F3 - HKV/Ons Eibernest F1 9 7 

klasse  wedstrijd      

R2L Korbis 2 - Excelsior 3 21 18 

R2N ALO 2 - Excelsior 4 14 18 

S-042 Eureka 1 - Excelsior 9 15 11 

A-030 Fortuna/Delta Logistiek A4 - Excelsior A1 7 8 

B1F Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1     

B-036 Avanti/Post Makelaardij B4 - Excelsior B3 4 8 

C-044 DES (D) C1 - Excelsior C2 3 7 

D-045 VEO D1 - Excelsior D1 5 16 

D-047 Weidevogels D1 - Excelsior D2 10 6 

E-071 Dunas E1 - Excelsior E1 13 3 

E-074 Dijkvogels E1 - Excelsior E3 6 8 

E-076 Die Haghe E3 - Excelsior E2 1 6 

F-036 TOP/IAA fresh F1 - Excelsior F1 10 11 
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Wedstrijden 

Opstellingen zaterdag 17 december 

team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Femke, Geeske, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne M, Yasmin 

Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Pim V, Ryan, Tjarko, Wayne, Wouter K 

 

Fabian G 
 

3 
Demi, Jill, Leanne, Marieke, Yara 

Joost, Rik, Sven, Vito 

 

 

 

2 heren Exc 4 

4 
Jikke, Joyce, Lisette E, Pauline, Sharmaine 

Ben, Erik V, Frank, Jesse, Pim de J, Reinier, Simon 

 

Frank 
 

5 
Christiane, Elke, Floor H, Floor de J 

Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Tim S, Wouter V 

 

Tim, Bart-Jan, Jeroen 

Marieke 

Joost of Bertjan 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Yra 

Bart, Daan, Kevin, Mart, Pim S, Sander d H 
  

7 
Bernice, Danique, Eline, Linda, Lucia, Myra, Naomi 

Hessel, Jordi, Marijn, Sander v V, Ties, Tim H 

Danique, Eline, Lucia 

Jordi 
Sanne V 

8 
Leonie, Marit, Nynke, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 
 

Pauline 

Marijn 

9 
Alicia, Annebertien, Elvira, Fabien, Nathalie, Veronique 

Erik de K, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert  

Fabien, Elvira? 

Harrie?, Rob, Mario 

Aniek  

Rick H, Mark J 

10 
Aniek, Anouk vd L, Dani, Inger, Sanne V 

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 
  

A1 
Demi, Lieselotte, Maud, Jeslyn, Maya, Eline 

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 

Maya 

Olivier? 
 

B1 
Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 

Martin, Mees, Micha B, Thijs, Finnian, wordt geregeld 

 

Martin, Thijs 
wordt geregeld 

B2 
Anne, Britt A., Hennieke, Josyne, Marlou, Lizzy. 

Jasper, Justin, Sten 
  

B3 
Brigitte, Merle, Sofie, Sanne H, Stephanie 

Daniel, Thomas v G, Nick, Rick, Senne 
Merle Femke, Mijke 

C1 
Elize,  Evi N.,Lisa, Lise, Yara,  

Daniël, Demian, Jurjen, Stefan, Tijn 
VRIJ  

C2 
Femke, Fiene, Mijke, Roos, Sem, Sjors, Yessica 

Bjorn, Marten, Micha K. 
VRIJ  

C3 
Amber, Erlijn, Fenna, Jip K., Lily, Sanne v.N. 

Axel, Daan, Jip D., Jop, Fedde, .Sieme 
Erlijn  

 

D1 
Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Otis, Reinout 

 

  

 

Erik (D2) 

D2 
Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  

Erik, Jens, Kai, Yannick 
VRIJ  

D3 
Cyara, Flore, Lizz, Nora 

Abe, Daan, Eliott, Ramon 
 Lieve (D2) 

Kai (D2) 

E1 
Hanna, Sophie, Britt M 

Tom, Eduard 
Tom  

E2 
Dorien, Ezra 

Wouter, Noud, Krijn 
  

E3 
Evi, Sigi 

Ivar, Mika, Twan 
  

E4 
Mirelle, Elize, Julia 

Jim, Nathan, Roan 
  

F1 
Dara, Puck, Tatum 

Arthur, Daaf 
  

F2 
Anouk, Fenne 

Dex, Finn, Mees 
  

F3 
Isa, Isabel, Mintu 

Luuk, Olivier  
  

 

 
AFBELLEN? (liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via bijstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld worden voor een 

wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen gepubliceerd in de e-mailversie 

van de Korfpraat.  

Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris of dagdienst. Alleen bij 

ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

Spelers senioren Willeke   

Spelers jeugd A Thijs  woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd B Erik de K.  woensdag 19:00-20:00 

Spelers jeugd C Okker  woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd D Robert   

Spelers jeugd E, F Nicole  woensdag 18:00-19:00 

Scheidsrechters jeugd  B t/m F Erik de K.  woensdag 19:00-20:00 
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Wedstrijden 

Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 17 december 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

R2L Excelsior 3 - Weidevogels 3 11:15 12:15 Linda, Ryan C. van Uden Sporthal De Buitenhof 

R2N Excelsior 4 - DES (D) 2 12:30 13:30   W. Metz Sporthal De Buitenhof 

S-042 Excelsior 9 - De Meervogels 7 16:00 16:50   Elke R Sporthal De Buitenhof 

S-046 Excelsior 10 - Paal Centraal 4 14:45 15:40 Danique, Linda, Wesley Tim H Sporthal De Buitenhof 

A-030 Excelsior A1 - Reeuwijk A1 17:00 18:00 Carolien Rob M Sporthal De Buitenhof 

B1F Excelsior B1 - KVS/Groeneveld B1 10:30 11:15 Lisette, Job scheidsrechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

B-036 Excelsior B3 - Phoenix B3 14:00 14:40 Marit, Nynke, Hessel, Jordi Mark J Sporthal De Buitenhof 

D-045 Excelsior D1 - ALO D1 09:30 10:15 Jikke, Wouter Hanna van D Sporthal De Buitenhof 

E-071 Excelsior E1 - KCC/CK Kozijnen E1 08:45 09:15 Sten, Renzo Anouk vd L Sporthal De Buitenhof 

E-074 Excelsior E3 - Phoenix E1 08:45 09:15 Fenna, Zoë, Maarten Demi vd R A1 Sporthal De Buitenhof 

E-076 Excelsior E2 - Die Haghe E3 08:45 09:15 Britt, Josyne Dani B Sporthal De Buitenhof 

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

1G Kinderdijk 1 - Excelsior 1 15:00 17:05 Jorrith, Kelly Molenzichthal, Alblasserdam zelf regelen 

R1G Kinderdijk 2 - Excelsior 2 14:00 15:45 Gijs Molenzichthal, Alblasserdam zelf regelen 

R3T De Meervogels 4 - Excelsior 5 13:45 15:00   De Veur, Zoetermeer zelf regelen 

R4M DES (D) 5 - Excelsior 6 aw 15:30 16:20   De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

S-041 WION 4 - Excelsior 7 09:45 11:00 Rob G WION-hal, Rotterdam zelf regelen 

S-039 Avanti/Post Makelaardij 5 - Excelsior 8 16:30 17:50 Willeke De Viergang, Pijnacker zelf regelen 

B-033 't Capproen B1 - Excelsior B2 09:45 11:35 Pauline, Elvira Sporthal De Eendr8, Hellevoetsluis regelt contactouder 

C-049 OZC C1 - Excelsior C3 16:00 17:20 Johan De Enk, Rotterdam regelt contactouder 

D-055 VEO D3 - Excelsior D3 12:00 13:00 Marijn, Yra Essesteyn, Voorburg regelt contactouder 

F-037 Fortuna/Delta Logistiek F1 - Excelsior F2 aw 8:30 09:00 Nicole, Wesley Fortuna-hal, Delft op eigen gelegenheid 

F-044 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Excelsior F3 aw 9:30 10:00 Pim Fortuna-hal, Delft op eigen gelegenheid 

jurytafel voorzitter (vz), tijdwaarneming (tw), schotklok (sk)     zaalcommissaris 

n.v.t. -     
9.00-12.00 dagdienst: 

Jazz+Vito 

            12.00-15.00 Nico H (Exc. 10) 

            15.00-17.00 Harrie J (Exc. 9) 

            17.00-19.30 Rick H. (Exc. 10) 
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Trainingen 

Zaaltrainingen week 51 (19-23 december) 

 maandag dinsdag dinsdag woensdag woensdag donderdag donderdag  

 Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof  

17:30-17:45 

B2, B3 

C2 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 C3 

D2, D3 

    
17:30-17:45 

17:45-18:00 17:45-18:00 

18:00-18:15 
    

18:00-18:15 

18:15-18:30 18:15-18:30 

18:30-18:45 

A1 

D1 

    
18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 

    
19:00-19:15 

19:15-19:30 19:15-19:30 

19:30-19:45 
    

S3, S5, S6 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S7, S8, S10 

optioneel 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
    

S1, S2 

20:30-20:45 

20:45-21:00 20:45-21:00 

21:00-21:15 
  

S4, S9 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

21:15-20:30 

21:30-21:45 
    

20:30-20:45 

21:45-22:00 21:45-22:00 

22:00-22:15      22:00-22:15 

 

Zaaltrainingen week 1 (2-6 januari) 

 maandag dinsdag dinsdag woensdag woensdag donderdag donderdag  

 Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof  

17:30-17:45 
    

 
 

D1, D2, D3 

17:30-17:45 

17:45-18:00 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 
    

B2, B3 

18:00-18:15 

18:15-18:30 18:15-18:30 

18:30-18:45 
    

C1, C2, C3 

18:30-18:45 

18:45-19:00  18:45-19:00 

19:00-19:15 
  

S3 

B1 

S10 

A1 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

19:15-19:30 19:15-19:30 

19:30-19:45 
   

S3 

B1 

19:30-19:45 

19:45-20:00 19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S1, S2 
S7, S8 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
    

S1, S2 

20:30-20:45 

20:45-21:00 20:45-21:00 

21:00-21:15 
  

S4, S9 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30  21:15-20:30 

21:30-21:45 
     

20:30-20:45 

21:45-22:00 21:45-22:00 

22:00-22:15       22:00-22:15 

 

 

Trainingen 
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Kalenders & roosters 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTROUWENSPERSOON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL MEDIA  

   

COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

bericht over wedstrijdschema’s en trainingstijden, 

maar ook over belangrijke mededelingen en 

nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Iris Gerritsen, 

Sabine Nolet 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

Okker van Batenburg 

Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

Job van den Berg 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat: 

secretaris@ckv-excelsior.nl 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

16-12-2022 Kerstgala A t/m C 

06-01-2023 Nieuwjaarsreceptie 

12-05-2023 Schoolkorfbaltoernooi  

24-06-2023 Excelsior 100 jaar 3 jaar later; let op in 2023!!! 

08-07-2023 Zomerkamp 2023 A t/m E (t/m 15 juli) 

Voor de meest actuele agenda: https://www.ckv-excelsior.nl/agenda  

 

Wedstrijdfilmschema 

datum aanwezig aanvang 1e wedst. team eigen wedstrijd 

14-01-2023 17:35u 17:50u B1 13:00 Uit: IJsselvogels 

28-01-2023 17:20u 17:35u A1 16:20 Thuis 

04-02-2023 17:20u 17:35u B2 11:00 Uit: Nikantes 

11-03-2023 17:30u 17:45u B3 14:30 Uit: Dijkvogels 

25-03-2023 17:20u 17:35u C1 15:20 Uit: Achilles 

 

 

 

Informatie contributieafschrijvingen 

Bij Excelsior incasseren we de jaar contributie in termijnen, verdeeld over juli tot en 

met juni. Leden hebben de keus om het jaarbedrag per maand of per kwartaal af te 

schrijven. Voor 2022 staan de volgende datums gepland voor de incasso’s 

datum kwartaalincasso maandincasso 

23 december 2022 n.v.t. december 2022 

 

Het is altijd mogelijk is om de frequentie of het rekeningnummer van de incasso’s te 

wijzigen. Stuur hiervoor een mailtje naar micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl. 
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