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http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
http://www.015rijopleidingen.nl
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http://www.malthasport.nl/
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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 

Bericht van de Voorzitter 

Het jaar zit er weer bijna op. Dit is altijd een periode waarop iedereen terugkijkt naar de periode die 

achter ons ligt en plannen en verwachtingen uitspreekt voor de toekomst. 

Maar wat waren de verwachtingen vorig jaar en hoe vaak hebben we  dat zelf in de hand. Al twee jaar 

beperkte gedurende deze periode  Covid-19 onze vrijheden. En nu hebben we allemaal te maken met 

de gevolgen die verband houden met de inval van Rusland in de Oekraïne.  De afgelopen maanden 

kon je geen krant openslaan,of TV programma aanzetten of het ging over de manier waarop in andere 

delen van de wereld iedereen in zijn vrijheden of levensstijl wordt beperkt.  

Dit zijn wel de momenten dat je beseft, dat wij zelf in vrijheid leven, kunnen genieten en gezamenlijk 

onze sport kunnen bedrijven,  iedereen op zijn eigen manier en niveau. 

Natuurlijk ook een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Na een rommelig einde van de 

zaalcompetitie, begon het veld gelukkig weer als vanouds. Dan was je eigenlijk snel de afgelopen twee 

jaar vergeten, als je de bedrijvigheid van iedereen tijdens de trainingen en op de zaterdag op het 

vernieuwde sportveld zag. Achter de schermen is er gedurende deze periode veel werk verzet door veel 

vrijwilligers om alles in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat  de C.K.V. Excelsior die 

bruisende vereniging was, is en blijft. 

Komend jaar gaan wij proberen nog meer leden en ouders gemotiveerd te krijgen om de handen uit de 

mouwen te steken. Hierdoor kunnen we de taken binnen de club nog beter verdelen en die leden dat 

te laten doen waar zij goed in zijn. 

Deze periode zie je veel reclames voorbij komen die inspelen op het sentiment dat past rondom de 

komende feestdagen.  

Voor mij springt de reclame voor de oudejaarsloterij er wel bovenuit. 

   Wacht niet tot geluk je overkomt 

Met die gedachte wens ik iedereen fijne Feestdagen en een mooi begin voor 2023 

  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Nieuwjaarsreceptie – 6 januari 
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Praatjes en mededelingen 

Excelsior vs. ONDO – 14 januari - Supporters gezocht! 
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Praatjes en mededelingen 

Jubileumdag – 24 juni 

 

Gebruik de QR code, of deze link voor de ticketshop: https://ckv-excelsior.nl/jubileum 

 

  

https://ckv-excelsior.nl/jubileum
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Terwijl er afgelopen zaterdag al weinig seniorenwedstrijden thuis waren, viel ook die van Excelsior 9 

nog uit omdat de tegenstander geen team op de been kon brengen; deze wedstrijd is verplaatst naar 

11 maart. 

In de Buitenhof als eerste van 3 wedstrijden Excelsior 3 tegen Weidevogels 3, waarbij het 3e na 2 

verloren wedstrijden nu wel weer eens wilde winnen. Tegen deze jonge tegenstander ging het in een 

leuke wedstrijd steeds gelijk op met maar 1 of 2 punten verschil. In de eindfase kon Excelsior 3 even 2 

scheutjes ervaring toevoegen in de personen van Reinier en Simon, en wist daardoor een 18-15 

overwinning uit het vuur te slepen. 

Daarna een interessante derby tussen Excelsior 4 en DES 2, dat heel graag weer wil promoveren. In de 

1e helft schoot DES zuiverder en liep uit naar een 5-9 ruststand. Het 4e bracht na de rust 3 verse 

krachten in, en kwam langzaam terug, terwijl de spanning bij de bezoekers steeds hoger opliep. Er 

werden nog spelers van DES 1 ingezet, maar dat mocht niet echt baten. Na een bloedstollende 

eindfase eindigde de wedstrijd in een 16-16 gelijkspel. 

Excelsior 10 was de laatst spelende seniorenploeg thuis, en het ontving Paal Centraal 4. Hoewel de 

doelpunten in eerste instantie moeizaam vielen, zat de verdediging potdicht en werd het uiteindelijk 

een simpele overwinning voor het 10e: 10-3. 

Excelsior 1 en 2 speelden dus uit en wel in Alblasserdam tegen Kinderdijk 1 en 2, en deze ploegen 

waren beide een simpele hindernis. Het 2e versloeg Kinderdijk 2 al met 20-26. Excelsior 1 deed daar 

nog een schepje bovenop tegen Kinderdijk 1; na een 2-11 tussenstand was de wedstrijd eigenlijk al 

gespeeld, en het eindsignaal werd bereikt met een 17-29 uitslag. Aan het eind van 2022 staan beide 

selectieteams na de eerste 4 wedstrijden op kop in hun poules, Excelsior 1 alleen zonder puntverlies en 

Excelsior 2 deelt die koppositie na 1 nederlaag met Albatros 2. 

Van de overige uitwedstrijden wist alleen Excelsior 7 in de ochtend de winst te pakken; in Rotterdam 

werd na een uitstekende 2e helft WION 4 met 12-18 verslagen. 

Excelsior 5 verloor helaas met maar 1 puntje verschil (14-13) in Zoetermeer van de Meervogels 4, in 

Den Hoorn was DES 5 met 14-10 te sterk voor Excelsior 6, en in Pijnacker won Avanti 5 met 15-11 van 

Excelsior 8. 

 

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

De feestdagen zorgen nu voor een kerstvakantie van 3 weken, alle ploegen spelen pas weer op 14 

januari 2023. Alleen Excelsior 9 speelt al weer op 7 januari. In de vakantie zijn voor alle teams trainingen 

gepland om een beetje in conditie blijven, het kerstdiner en de oliebollen eraf te bewegen en het 

balgevoel te behouden; zie het aangepaste schema. 

In het schema van vorige week zijn een paar wijzigingen: woensdag 21/12 is er een uur (19.00-20.00) 

bij voor Exc. 7, 8, en 10; op donderdag 22/12 vervalt de training van Exc. 1 en 2, en op woensdag 4 

januari wijzigt de hal van Buitenhof in Kerkpolderhal. 

Nog even alle trainingen voor de senioren in de Kerstvakantie op een rijtje: 

Datum Dag Tijd Hal Team(s) 

19 december Maandag 19.00 - 20.00 uur Buitenhof 7, 8 & 10 

20 december Dinsdag 19.45 - 21.15 uur Wippolder 1 & 2 

  21.15 - 22.15 uur  Wippolder 3 & 6 

21 december Woensdag 19.00 - 20.00 uur  Buitenhof 
7, 8 & 10 

(Kersttruientraining) 

  20.00 - 21.00 uur  Buitenhof 4 en 9 

22 december Donderdag 19.30 - 20.30 uur  Buitenhof 3, 5 & 6 

3 januari Dinsdag 19.00 - 20.00 uur  Wippolder 3 & B1 

  20.00 - 21.30 uur  Wippolder 1 & 2 

4 januari Woensdag 19.00 - 20.00 uur Kerkpolder 10 (en A1) 

  20.00 - 21.00 uur  Kerkpolder 7 & 8 

  21:00 - 22:00 uur Kerkpolder 4 & 9 

5 januari Donderdag 19:00 - 20:00 uur Kerkpolder 5 & 6 

  19:30 - 20:30 uur Buitenhof 3 & B1 

  20:30 - 22:00 uur Buitenhof 1 & 2 
 

 

Junioren 

De laatste competitiewedstrijd van 2022 leverde voor de A1 een waar doelpuntenspektakel op. Na een 

uur spelen stond een positieve eindstand van 19-15 op het scorebord. Een mooie manier om dit jaar af 

te sluiten! Nog één training en dan is het tijd om van de aankomende feestdagen te gaan genieten. 

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. 

 
 

  



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 18 december 2022 11 

Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 

Jeugd TC 

Afgelopen vrijdagavond was er een gala avond georganiseerd voor de C tm A. De avond was zeer 

gezellig en werd door veel C ers tm A ers bezocht. 

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 

11 januari Excelsior E3 – Phoenix E1  17:45 Kerkpolder Delft 

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 tm donderdag 5 januari wordt er via een aangepast schema getraind. Het 

schema is verderop in dit clubblad opgenomen. 

Ieder team traint komende week dus nog 1x. Verder wensen wij jullie alvast prettige feestdagen toe en 

tot in 2023! 
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Wedstrijden 

Carpoen B1 – Excelsior B2 

Caproen B1 te sterk voor Excelsior B2 

In Hellevoetsluis begint om 11.30 uur de wedstrijd van onze toppers van de B2 tegen Caproen B1. Met 

op de reservebank Britt en Elize begint de wedstrijd met veel kansen voor Caproen, maar het is Justin 

met een mooi mandloos schot die de score opent 0-1. Direct daarna komt Caproen gelijk 1-1. Excelsior 

gaat beter van start dan vorige week, maar Caproen voert de boventoon qua energie en felheid. Nadat 

beide teams veel kansen krijgen is het Caproen die de voorsprong neemt 2-1. Ondanks het vele 

balverlies van Excelsior weten ze toch voor de rust nog op gelijke hoogte te komen door een prachtig 

schot uit een draaiende beweging van Sten, 2-2. 

Na de rust komt Britt erin voor Hennieke en 

krijgt Lizzy een mooie kans met een 

afstandsschot, helaas rolt de bal uit de korf en 

wordt er niet gescoord. Caproen weet 

daarentegen hun eerste aanval van de tweede 

helft wel direct te benutten en neemt wederom 

de voorsprong 3-2. Dan vliegen alle kansen van 

Caproen door de korf en staat het binnen de 

kortste keren 5-2. 

Excelsior vindt nog een aansluiting door een 

mooie doorloop van Josyne op aangeven van 

Sten, 5-3, maar Caproen laat zien dat ze net 

iets beter zijn dan Excelsior en brengen de voorsprong weer  op drie punten 6-3.  

Caproen blijft ook volop in de aanval als bij Excelsior inmiddels de tweede wissel heeft plaatsgevonden, 

Elize komt erin voor Anne. 

De als heer spelende dame bij Caproen heeft een zuiver schot en scoort de 7-3. Nadat Josyne 

tweemaal de korf heeft gevonden, 1x vanuit een draaiende beweging en 1x vrij onder de korf, 7-5 is 

het weer de als heer spelende dame van Caproen die hun 8ste treffer erin schiet 8-5. 

Caproen loopt aan het einde van de wedstrijd verder uit naar 10-5 en in de allerlaatste minuut is het 

weer Josyne die voor Excelsior raak schiet en daarmee de eindstand brengt op 10-6. 

Excelsior kwam deze week beter uit de startblokken, maar had niet voldoende in huis om Caproen te 

verslaan. 

Toch is de spirit in het team goed en gaan 

we met opgeheven hoofd terug naar Delft. 

Nu genieten van een welverdiende vakantie 

en op naar de eerstvolgende wedstrijd in het 

nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

  

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Uit de trainersapp 

B2: De B2 moest vandaag uit tegen ''t Capproen. We begonnen fanatiek aan de wedstrijd. Deze 

strijdlust hebben we goed vol weten te  houden. We speelden goed rond. Pakte goed de afvang en 

voerden de aanwijzingen van de coaches goed uit. Helaas scoorden de tegenstander meer doelpunten.  

We kunnen positief terug kijken op de wedstrijd. Eindstand was 10-6. Elize bedankt voor het invallen!! 

En Renzo bedankt voor het helpen met coachen! 

Iedereen alvast hele fijne feestdagen.  

Groeten, Renzo, Pauline en Elvira 

E1: tegen kcc e1. Als je de eind stand van 4 -13 ziet dan zou je denken dat het een veeg partij voor kcc 

zou zijn geweest maar eigenlijk was dat helemaal niet zo. De eerste 20 min speelde onze e1 een hele 

goede wedstrijd. We waren fel, speelde snel de bal en kregen hele mooie kansen. Ook het omschakelen 

terug naar de verdediging ging 100% beter dan de weken er voor. Echt heel leuk om te zien! Het 

verschil zat hem in de derde 10 min. We waren even de focus kwijt(misschien wel een beetje de 

vermoeidheid)  en maakte hier en daar wat plaats fouten waardoor de tegenstander heel snel naar de 

13 punten kon uitlopen. De laatste 10 min waren we weer terug en kon de kcc niet meer scoren. Wel 

verloren maar Sten en ik waren heel verrast over het goede spel en inzet van iedereen. Ook Evi bedankt 

voor het invallen! Heel goed gedaan     . Jullie kunnen allemaal trots zijn op deze wedstrijd. Sten en ik 

zijn dat wel in iedergeval      

Gr Sten en Renzo 

A1: Woehoe, hier een apetrotse coach! Wat een wedstrijd……. 

De bedoeling om fanatiek uit de startblokken te schieten pakte in eerste instantie niet goed uit. Niet 

scherp genoeg, ons mee laten voeren in keihard rondrennen en in plaats van dat we Reeuwijk uit hun 

spel wilde halen, ging het bij ons niet zo lekker. Daarbij een aantal loepzuivere dames bij Reeuwijk 

resulteerde in een 11-8 achterstand. Na een pittige speech, kop en borst vooruit en ons eigen spel 

spelen. Wat een tweede helft! Een heel andere ploeg schoot opnieuw uit de startblokken. Een kwestie 

van erop en erover! Rake vrije ballen, mooie doelpunten en vooral de rust bewaren maakte dat we de 

pot winnend afsloten met maarliefst 19 doelpunten voor en 15 tegen. Toppers! Nu een poosje niks en 

dan gaan we in het nieuwe jaar weer knallen! 

Joya en Micha, bedankt voor jullie fijne invalbeurt. 

C3: Dit was al weer de laatste wedstrijd van 2022 voor de c3 en zeker niet de minste tegen een fysiek 

sterke tegenstander met heel veel lengte en wat een mix was van eerste tweede jaars c en b spelers en 

dan zette we zo een goede wedstrijd neer als allemaal eerste jaars c  echt een dikke duim voor alle 

spelers we konden ze goed partij geven gedurende bijna de hele wedstrijd en hebben het nog aardig 

spannend gemaakt van 1-0 naar 1-1 en van 2-1 naar 2-2 waren goede aanvallen zoals we getraind 

hebben en wie hem dan scoord maakt niet zoveel uit het waren doelpunten die we met ze alle hebben 

gemaakt  bij een 4-2 ruststand spraken we na alle complimenten af zeker zo door te blijven gaan  

Dat we de tweede helft moe werden is meer dan logisch en 7-3 tegen de eerste plaats  is echt niet 

slecht zeker niet tegen zo een ploeg na de wedstrijd hebben we nog even gezongen voor Sanne dr 

verjaardag als leuke afsluiter  

De doelpunten kwamen vandaag van 9 spelers afgerond door 2x Brigitte en 1x Axel  

 

Brigitte bedankt voor je invalbeurt 

F2: Voor de F2 stond er al een returnwedstrijd op het programma. In een poule van 7 is het toch gek 

dat je in wedstrijd 4 al voor de tweede keer mag aantreden tegen eenzelfde tegenstander. We mochten 

weer tegen Fortuna F1 aantreden vandaag. Een voordeel was dat we wisten wat er vorige week minder 

goed ging en we dit direct recht konden gaan zetten. Om 9 uur in de Fortuna-hal was dan ook het 

startschot voor een hopelijk interessante en leuke wedstrijd. 
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Wedstrijden 

Het startschot was echter alleen het startschot voor Fortuna. Ondanks dat onze F2 veel ballen richting 

de mand schoot werd de mand maar heel af en toe geraakt. En waar we zo hard op hadden geoefend 

afgelopen week in het juist vangen en gooien waren we dit helaas in de eerste 10 minuten volledig 

vergeten. Fortuna schoot echter uit de startblokken en stond binnen enkele minuten al op een 3-0 

voorsprong. Tijd voor een extra superspeler maar deze maakte in deze 10 minuten geen verschil. 

Fortuna ging maar door en ongeveer iedere bal die richting de mand werd geschoten ging erin. Dit 

mag ook gezegd worden dat ze dit erg goed deden en daardoor konden uitlopen tot een 8-0 

voorsprong na 10 minuten. 

Wij als trainers wisten niet wat we zagen. Een haastig schot die zelfs van 2 meter de mand op een 

meter passeerde en het gooien en vangen wat te wensen overliet. Een grote peptalk even van ons dat 

het allemaal niet uitmaakt wat er vandaag gaat gebeuren, dat we de wedstrijd opnieuw starten en gaan 

kijken waar we gaan komen met z’n allen. Zoeken naar de vrije speler om zo onze overtalsituatie te 

benutten. 

Dit gebeurde ook! De F2 schoot het tweede kwart een stuk scherper en we wisten geregeld de vrije 

speler te vinden. Van een 8-0 kwamen we terug tot een 8-3 stand. Fortuna besefte echter op dat 

moment ook dat het de wedstrijd nog niet gewonnen had en ging een tandje bijzetten om voor rust 

weer uit te lopen naar 11-3. Net voor rust wisten wij nog een doelpunt te maken waardoor we 

uiteindelijk met 11-4 gingen rusten. 

Een wereld van verschil tussen de eerste 10 minuten en de tweede 10 minuten. Dat was iets om op 

voort te borduren. We gingen onze eigen tweede helft spelen en leren van de vrije speler. Als we 

allemaal weer geconcentreerd zijn in ons spelletje laten we zien dat we weldegelijk kunnen korfballen 

met z’n allen. Even stoom afblazen en in de laatste twintig minuten laten zien waar de F2 zo goed in 

is… Samenspelen en knettergoed korfballen. 

Het derde kwart (en later blijkt ook het laatste gedeelte) was een kwart die we de neutrale supporter 

graag de hele wedstrijd hadden laten zien. Enorm veel aanvallen van beide kanten, felheid van beide 

kanten maar ook doelpunten van beide kanten. Van een 11-4 ruststand naar een 14-6 stand aan het 

einde van het derde kwart. Dit is de felheid en ook het plezier wat we met z’n allen graag willen laten 

zien. Als we iets zuiverder hadden geschoten hadden we er misschien zelfs nog een echte wedstrijd van 

kunnen maken. 

De laatste tien minuten waren vergelijkbaar aan het derde kwart. Veel kansen, meer felheid maar helaas 

wisten we al onze kansen niet tot veel doelpunten om te zetten.  Uiteindelijk fluit de scheidsrechter af 

bij een 16-8 eindstand. Daarna nog de strafworpen en zoals altijd moest iedereen een strafworp 

onderhands nemen. Er gingen er zelfs 2 op deze manier in! Lekker bezig hoor!! 

Een wedstrijd met twee gezichten vandaag. Een eerste helft en een tweede helft. Als we het eerste 

kwart iets scherper waren geweest dan hadden we er nog een spannende wedstrijd van kunnen maken 

met hoe we daarna hebben gespeeld. Jammer genoeg was het gat al te groot waardoor het vooral van 

belang was dat we met een goed gevoel van het veld zouden stappen. Dit mochten we zeker na het 

zien van het laatste gedeelte. 

Nu gaan we even een aantal weken genieten van de kerstdagen en oud en nieuw. Even opladen weer, 

heel veel spinazie eten (heeeeeeeel veel) zodat we bij de volgende wedstrijd ons vangen (even die 

spierballen gebruiken om de ballen te klemmen in 1 keer) en weer wat verder en beter te gooien. Oke 

Oke, jullie mogen ook wel een paar oliebollen eten van ons. Een jaar waarin we veel hebben geleerd 

met z’n allen, en ook hebben gezien dat we nog veel kunnen leren met z’n allen. Iedereen heeft 

stappen gemaakt dit eerste half jaar en we gaan met z’n allen door om ook in 2023 meer stappen te 

gaan zetten. Wij hebben er alle vertrouwen in, en enorm veel zin om ook in 2023 weer te gaan groeien 

met z’n allen. Als wij zo jullie plezier met elkaar zien dan denken wij jullie ook! Mees, Fenne, Finn, 

Anouk en Dex we zijn trots op jullie groei! Tot dinsdag, dan gaan we er nog even een leuke training van 

maken en erna komen de feestdagen! Wesley en Nicole 
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Wedstrijden 

B1:Voor de B1 stond zaterdag pas de tweede competitiewedstrijd van dit zaalseizoen op het 

programma. Thuis stond de wedstrijd tegen KVS B1 op het programma. 

B1 begon slap en ongeconcentreerd aan de wedstrijd, meerdere ballen vlogen het veld uit… en bij KVS 

vlogen ze juist de korf in… binnen de kortste keren keek de B1 dan ook tegen een 1-4 achterstand aan. 

Het leek wel alsof we nog even wakker moeten worden geschud. 

Na de 1-4 achterstand keerde de B1 echter de wedstrijd. We gingen fel verdedigen en voorverdedigen, 

wat resulteerde dat we de controle in de wedstrijd konden grijpen. Ook aanvallend ging het gelukkig 

een stuk beter. Het baltempo ging omhoog en er werden betere kansen gecreëerd. De 1-4 achterstand 

wist de B1  dan ook nog voor de rust om te keren in een 6-4 voorsprong en een 7-5 ruststand.  

Na de rust kwam KVS af en toe nog terug op 1 punt verschil, maar de gelijkmaker liet de B1 niet meer 

toe… met het mes tussen de tanden vocht het zich naar de overwinning! Met aan het eind van de 

wedstrijd nog een eindsprint om het gat naar 3 goals te brengen en uiteindelijk een klinkende en 

terechte 12-9 overwinning te noteren!  

David, Demian en Stefan  bedankt voor het invallen/reserve zitten.  

Dan wenst de B1 de hele vereniging fijne feestdagen en alvast een gelukkig 2023, waarin we jullie 

graag weer terug zien op de tribune! Te beginnen op zaterdag 7 januari om 13:00 uur thuis tegen ODO 

B1. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

Zaterdag 17 december 

klasse  wedstrijd  Uitslag   

R2L Excelsior 3 - Weidevogels 3 18 15 

R2N Excelsior 4 - DES (D) 2 16 16 

S-042 Excelsior 9 - De Meervogels 7     

S-046 Excelsior 10 - Paal Centraal 4 10 3 

A-030 Excelsior A1 - Reeuwijk A1 19 15 

B1F Excelsior B1 - KVS/Groeneveld B1 12 9 

B-036 Excelsior B3 - Phoenix B3 0 5 

D-045 Excelsior D1 - ALO D1 19 6 

E-071 Excelsior E1 - KCC/CK Kozijnen E1 4 13 

E-074 Excelsior E3 - Phoenix E1     

E-076 Excelsior E2 - Die Haghe E3 6 0 

klasse  wedstrijd      

1G Kinderdijk 1 - Excelsior 1 17 29 

R1G Kinderdijk 2 - Excelsior 2 20 26 

R3T De Meervogels 4 - Excelsior 5 14 13 

R4M DES (D) 5 - Excelsior 6 14 10 

S-041 WION 4 - Excelsior 7 12 18 

S-039 Avanti/Post Makelaardij 5 - Excelsior 8 15 11 

B-033 't Capproen B1 - Excelsior B2 10 6 

C-049 OZC C1 - Excelsior C3 7 3 

D-055 VEO D3 - Excelsior D3 2 14 

F-037 Fortuna/Delta Logistiek F1 - Excelsior F2 13 4 

F-044 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Excelsior F3 16 8 

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

n.v.t. -   
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Wedstrijden 

Opstellingen zaterdag 7 januari 

team teamleden afwezig Reserve / invallers 

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

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

Oefenwedstrijden 

3 
Demi, Jill G, Marieke, Yara 

Fabian G, Fabian M, Joost, Sven, Vito 
VRIJ  

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Lisette E, Pauline, Sharmaine, Jacqueline 

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

5 
Christiane, Elke, Floor H, Floor de J, Leanne 

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

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Yra 

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

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

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

8 
Leonie, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 
VRIJ  

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

Erik de K, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 
Harrie, Robert Heer Exc. 7 of 8 

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

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 
VRIJ  

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

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 
VRIJ  

B1 
Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 

Martin, Mees, Micha B, Thijs,  
  

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

Jasper, Justin, Sten 
VRIJ  

B3 
Brigitte, Merle, Sofie, Sanne H, Stephanie 

Daniel, Thomas v G, Nick, Rick, Senne 
VRIJ  

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

Daniël, Demian, Jurjen, Stefan, Tijn 
  

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

Bjorn, Marten, Micha K. 
  

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

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

D1 
Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Otis, Reinout 
VRIJ  

D2 
Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  

Erik, Jens, Kai, Yannick 
VRIJ  

D3 
Cyara, Flore, Lizz, Nora 

Abe, Daan, Eliott, Ramon 
 

Sanne (D2) 

Yannick (D2) 

E1 
Hanna, Sophie, Britt M 

Tom, Eduard 
Hanna  Mika, Ivar  

E2 
Dorien, Ezra 

Wouter, Noud, Krijn 
VRIJ  

E3 
Evi, Sigi 

Ivar, Mika, Twan 
VRIJ  

E4 
Mirelle, Elize, Julia 

Jim, Nathan, Roan 
VRIJ  

F1 
Dara, Puck, Tatum 

Arthur, Daaf 
VRIJ  

F2 
Anouk, Fenne 

Dex, Finn, Mees 
VRIJ  

F3 
 Isa, Isabel, Mintu 

Luuk, Olivier  
VRIJ  

 

 

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 7 januari 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

  Excelsior 1 - Achilles 1     oefenwedstrijd 14:15 15:30 Jorrith, Kelly ?? Sporthal De Buitenhof 

  Excelsior 2 - Achilles 2     oefenwedstrijd 13:30 14:15 Gijs ?? Sporthal De Buitenhof 

  Excelsior B1 - ODO B1     oefenwedstrijd 12:45 13:15 Lisette, Job ?? Sporthal De Buitenhof 

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

S-042 De Meervogels 7 - Excelsior 9 16:00 17:15   De Veur, Zoetermeer zelf regelen 

  oefenwedstrijd                            ODO C1 - Excelsior C1 09:45 10:30 Sanne, Rik De Hofstede, Maasland regelt contactouder 

C-044 Nieuwerkerk C4 - Excelsior C2 13:30 14:30 Astrid, Joyce De Kleine Vink Hal, Nieuwerkerk a/d Ijssel regelt contactouder 

D-055 Vriendenschaar (B) D2 - Excelsior D3 10:00 11:30 Marijn, Yra Sporthoeve, Badhoevedorp regelt contactouder 

E-071 KCC/CK Kozijnen E1 - Excelsior E1 11:00 12:00 Sten, Renzo Schenkel, Capelle a/d Ijssel (spelen in oranje shirts) regelt contactouder 

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

Exc 1 ??, ??, ??     
Dagdienst: 12.30-17.00 Job 

vd B 
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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 

  
    

17:30-17:45 

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

18:00-18:15 

C3 

D2, D3 

    
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 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 
    

  
20:00-20:15 

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

20:30-20:45 
      

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 KERKPOLDER 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 

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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