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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. Weet je dat je over een aantal weken niet 

kan spelen? Meld je dan zo snel mogelijk af. Hou wel rekening 

mee met de voorgeschreven afbelmomenten van enkele afbel-

contacten (zie * onderaan dit blok). De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de dagdienst (telefoon-

nummer in het programma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers, scheidsrech-

ters & autorijders 
 

vacant  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Pupillen D, E, F spelers  

Thijs Arkesteijn*  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

Samensmelting Excelsior en 

DKC (3) 

Het is fraai te zien dat, op vooral de dinsdagavonden, de “mixing” tussen Excel-

sioranen en DKC-ers steeds beter verloopt. Dit is het mooie resultaat van in een 

vroeg stadium samen trainen en zal in de nabije toekomst leiden tot beter samen 

spelen. Met de voorbereidingen op dat samen spelen is de gecombineerde Excel-

sior / DKC technische staf al volop bezig. De eerste oefenwedstrijden ter voorbe-

reiding op het komende seizoen zijn al door de selectie gespeeld. De inzet in deze 

wedstrijden was groot, want het besef dat het nu echt om een toekomstig gewenst 

plekkie gaat is groot. 

Alleen met deze voorbereidingen op een nieuw korfbalseizoen zijn we er nog (lang) 

niet. Ook moet men daarna zorgen voor voldoende toename van kwaliteit bij speel-

sters en spelers. En deze kwaliteit zal door goede training moeten worden verkre-

gen. Met nadruk gezegd: goede training. Goede training vraagt om goede trainers, 

die ons ruim aanwezige spelers-potentieel op het korfbaltechnisch gewenst niveau 

moet brengen c.q. houden. Daarom is het van groot belang dat ook onze jonge en 

oudere jeugd technisch verantwoorde trainingen krijgen. Want jong goed geleerd 

is ook hier oud goed gedaan. Dus word je benaderd om hieraan een belangrijke 

bijdrage te leveren, denk dan goed na over jouw opstelling hierin. De basis voor 

goed spel in de Excelsiorselectie is en wordt gelegd in de vroege jeugd. Kortom, 

goede begeleiding is in alle korfbalgeledingen goud waard. Succes met alle voor-

bereidingen op het nieuwe seizoen bij Excelsior. 

Piet Ekelmans 
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Praatjes en mededelingen 

Schoolkorfbalvrijwill igers gezocht 

Zaterdag 17 juni is het weer zover. Voor de 63ste keer wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. 

Nu zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het verzorgen van de trainingen en/of het 

coachen van de wedstrijden. Hieronder de aanmeldingen tot nu toe (bijgewerkt tot afgelopen donderdag).  

school/groep groep 7 juni training 14 juni training 17 juni coach trainingstijd 

BMS 1 Juan Z. en Marco vdL. Juan Z. en Marco vdL. Juan Z. en Marco vdL. 19.00-20.00 

Talent 1 Noa J. Mario dB. Noa J. 19.00-20.00 

Talent 2 Lisette E. Lisette E. Lisette E. 18.00-19.00 

Talent 3 Lisette E. Lisette E. Nynke S. 18.00-19.00 

Talent 4 Thom vdD. Thom vdD. Thom vdD. 18.00-19.00 

Max Havelaar 1 Denise G. en Wesley T. Denise G. en Wesley T. Denise G. en Wesley T. 18.00-19.00 

Max Havelaar 2 Denise G. en Wesley T. Denise G. en Wesley T.  18.00-19.00 

Max Havelaar 3 Nicole vdB. en Marlieke T. Nicole vdB. en Marlieke T Nicole vdB. en Marlieke T. 18.00-19.00 

De Bron 1 Robert P. Robert P. Erik vdK. 19.00-20.00 

De Bron 2 Robert P. Robert P.   19.00-20.00 

De Bron 3 Marit N. Marit N. Marit N. 18.00-19.00 

De Bron 4 Marit N. Marit N. Renzo B. 18.00-19.00 

De Bron 5 Isa J. Isa J. Pauline V. 18.00-19.00 

De Bron 6 Isa J. Isa J. Isa J. en Noa J. 18.00-19.00 

De Bron 7 Hetty V. Hetty V. Hetty V. 18.00-19.00 

De Bron 8 Hetty V. Hetty V.  18.00-19.00 

Prins Maurits 1 Nathan odK. Nathan odK. Nathan odK. 19.00-20.00 

Prins Maurits 2 Marloes vE. Linda vdB. Lars N. 18.00-19.00 

Prins Maurits 3 Marloes vE. Linda vdB. Mart dB. en Pim S. 18.00-19.00 

Prins Maurits 4 Sander R. Sander R. Jazz H. 18.00-19.00 

Prins Maurits 5 Sander R. Sander R. Daan A. 18.00-19.00 

Prins Maurits 6 Sander R. Sander R. Cynthia W. 18.00-19.00 

Prins Maurits 7 Joyce D. 
 

Sander dH. 18.00-19.00 

Prins Maurits 8 Joyce D.   18.00-19.00 

Prins Maurits 9 Joyce D.   18.00-19.00 

Titus Brandsma 1 Ans vD. Ans vD. Ans vD. 18.00-19.00 

Titus Brandsma 2     Gerrie V. 18.00-19.00 

 

17 juni fluiten 

Vito H. Job vdB. 

Okker vB. Micke V. 

Marijn M. Bertjan B. 

Jasper K. Wouter dB. 

Piet E.  

Ook is er aan de peuters en kleuters (pinguïns) gedacht: Demi verzorgt weer een leuke training om de allerjongsten kennis te laten 

maken met onze mooie sport! Meld je aan via nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Help je ons om de ontbrekende (gele) vakjes in te vullen, als trainer of coach? Meld je aan via nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Het schoolkorfbaltoernooi is erg belangrijk voor Excelsior. Ieder jaar komen er door het schoolkorfbaltoernooi weer nieuwe leden bij. 

Het is dus belangrijk dat we hier als vereniging voldoende aandacht aan geven. Laat zien hoe leuk Excelsior is! Als het maar even 

kan, help de organisatie. Zeg niet zomaar dat je niet kunt. 
 

  

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Dubbelschiettoernooi 2017 

Maakt u allen klaar voor het schiet-event van het jaar! Historisch het eerste toernooi waarbij Excelsior 

wordt versterkt door onze nieuwe leden van DKC. 

Blijft de beker in handen van het gevreesde en doelgerichte duo Wouter&Sander of zorgt 

deelname van onze nieuwe leden voor sidderende en sportieve verrassingen? Dit jaar 

voor het eerst met een originaliteitsprijs voor het meest creatieve duo van Biesland. Onze 

alom geroemde catering zorgt aansluitend voor een smakelijke afsluiting (apart opgeven). 

Tevens zijn er activiteiten voor onze kleinsten en is deelname door ouder/kind duo's voor 

de D, E en F-jes mogelijk. 

Bij het dubbelschieten staan twee korven tegenover elkaar en schiet je als koppel tegen 

een ander koppel uit jouw leeftijdscategorie. Bij ouder/kind combinatie wordt door de 

ouder geschoten op een seniorenpaal met een K5 bal en naast de seniorenpaal staat een 

D/E- of F-paal waar door de kinderen op wordt geschoten met een K4 bal (D/E) of K3 bal 

voor F-kinderen. 

Enthousiast geworden? Geef via deze pagina op de site aan met wie je gaat dubbelschieten en in welk team je speelt en of je ook 

wilt mee eten. Aanmelden kan ook via het emailadres erik.dekoning@ckv-excelsior.nl. Je wordt ingedeeld in de categorie waarin je 

in de voorjaarscompetitie 2017 hebt gespeeld. 

Wil je alleen mee eten maar niet dubbelschieten: ook dit is mogelijk. Ook dan kun je je via het formulier op de site  opgeven. Tevens 

zullen er lijsten worden opgehangen in het clubhuis. Deze lijsten zullen wekelijks worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

Op deze lijsten kun jij je ook opgeven. 

De categorieën waarvoor ingeschreven kan worden: 

▪ Senioren/junioren ▪ Pupillen D en E 

▪ Recreanten/ouders ▪ Pupillen D en E met ouders 

▪ Aspiranten B en C ▪ Pupillen F met ouders  

Wat: Afsluitdag 2017 = Dubbelschieten 2017  Einde (ca.): 17:00 uur 

Wanneer: zaterdag 24 juni 2017  Eten: 17:30 uur 

Deelname: gratis  Kosten eten: pinguïns/pupillen €4,- p.p. 

Melden om: 11:00 uur    overigen €6,- p.p 

Start: 12:00 uur   Aanmelden: erik.dekoning@ckv-excelsior.nl 

U hebt dus nog ruim een maand de tijd om te ontpoppen als scherpschutter of uw schot 

naar een hoger niveau te tillen. Geef u massaal op voor een onvergetelijk spektakel. 
"Komt dat zien, komt dat doen!" 

 

Aspiranten en pupillentoernooi 

Op 26 augustus organiseren wij voor de elfde maal een aspiranten en pupillen-toernooi. Vorig jaar was een groot succes met 137 

ploegen en goed weer. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen de senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die niet 

coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan tegen de tijd dat wij het publiceren 

en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger kunnen 

regelen. 

Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2017-2018 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, KZ Danaïden, ONDO, Phoenix, Merwede, Dijkvogels, GKV, NIO en Valto zich al 

ingeschreven met in totaal 111 teams! Ook dit jaar is het doel om 135 ploegen te mogen begroeten op het sportpark.

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/855-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-24-juni-2017
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/855-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-24-juni-2017
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  41 5 

Secretari(pr)aten 

In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren/Junioren-TC 

Juniorenselecties seizoen 2017/2018 

Er zal de komende vier weken worden getraind in trainingsgroepen bij de A: 

A1/A2: dinsdagen 6, 13, 20 en 27 juni. 19.00 – 20.30 uur A-veld 

A3: donderdag 8 juni, dinsdagen 13, 20 en 27 juni. 18.30 – 19.30 uur B-veld 

Hierna vinden jullie de informatie van de Technische Commissie over selecties en teams voor het komende seizoen 2017/2018.  

De conceptopstellingen/selecties staan vermeld (op alfabetische volgorde) zoals deze nu bekend zijn. Er is een eerste selectie ge-

vormd, waaruit Excelsior A1 en A2 opgesteld zullen worden. De selectie bestaat uit 12 dames en 10 heren. De A3 zal gaan bestaan 

uit 9 dames en 3 heren. 

Het definitief samenstellen van de ploegen uit de selecties gebeurt in augustus in overleg tussen de trainers en de tc op basis van 

trainingen, oefenwedstrijden en de prestaties van afgelopen seizoenen.  

De startdata en de tijden van de trainingen en oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen zullen in een komende korfpraat worden 

gecommuniceerd.  

Iedereen die nieuw of terug is bij de junioren van Excelsior: van harte welkom, en heel veel succes en vooral plezier gewenst in het 

komende seizoen 2017/2018. 

 

A1&A2 

dames heren 

Duivenvoorden, Eva de Boo, Jop 

Gerritsen, Femke de Boer, Wouter 

Heemskerk, Jazz Gerritsen, Joost 

Hogetoorn, Vera Koops, Jasper 

Jorritsma, Indi Kuijper, Timon 

Jorritsma, Isa Moria, Sydney 

Jorritsma, Noa Pel, Arjen 

Razab-Sekh, Danielle Timp, Wesley 

Sevinga, Myrte van Leipsig, Dirk 

van Batenburg, Geeske van Popering, Timo 

van der Mast, Isabella  

van Halem, Lonneke  

Trainers/coaches Excelsior A1: Omar van Bunnik en Tommy v.d. Kooy  

Trainers/coaches Excelsior A2: Job v.d. Berg en Denise Ekelmans 

 

A3 

dames heren 

Balk, Kirsten Netto, Gijs 

de Roo, Robin Schrier, Rik 

Glaser, Denise Timmerman, Daan 

Kleiborn, Sanne  

Bouwer, Minoesch  

Kollaart, Robin    

Kalwij, Stella  

v.d. Burgh, Fleur  

v.d. Spek, Josanne  

Trainers/coaches A3: Vacant

Mocht onverhoopt je naam niet bij één van de teams staan terwijl dat wel je bedoeling was, neem dan contact op met de tc. 

Tot slot willen wij alle trainers, spelers, teambegeleiders en overige betrokkenen bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen.  

De senioren/junioren-tc: Maarten, Erik, Simon, Reinier, Bart, Willeke, Tommy, Lotte, Leo. 
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Secretari(pr)aten 

Jeugdsecretariaat 

Trainingen komende weken 

Aankomende weken wordt er getraind door de trainingsgroepen op donderdag 8 juni, dinsdagen 13, 20 en 27 juni. 
 

Trainingsgroepen 

De groepen zijn vermeld in de extra editie van de Korfpraat die afgelopen week is gepubliceerd. 
 

Schoolkorfbal 

Dit jaar zal Excelsior training geven op 7 en 14 juni aan 28 teams van de scholen Max Havelaar, Prins Maurits, BMS, Talent en de Bron. 

Het schoolkorfbaltoernooi wordt gehouden op 17 juni. Wij zijn nog op zoek naar 6 coaches en een aantal trainers. Vraag aan een 

teamgenoot of dat hij of zij het leuk vindt om met jou te coachen of training te geven. Laat de basisschoolleerlingen zien hoe leuk 

korfbal is! Als je niet wilt coachen dan kun je ook op de schoolkorfbaldag zelf wedstrijden fluiten. Wij zijn ook nog op zoek naar 3 

scheidsrechters. 
 

KAMPIOENSWEDSTRIJD!!! 

Aanstaande donderdag kunnen we wat kampioenschappen betreft voor seizoen voorjaar 2017 in een suizende ACHTbaan terecht-

komen!!! Excelsior D1 speelt dan zijn kampioenswedstrijd!!! 

Excelsior D1 – Korbis D4 
18:30 Biesland 

 

Tijd van komen… 

Na 4 jaar hoofdzaken TC te hebben gedaan is het voor mij tijd om plaats te maken voor anderen. Ik heb werkelijk genoten van die 4 

jaar met veel mooie momenten, maar ook sommige moeilijkere momenten. Toen ik 4 jaar geleden begon, was mijn insteek naar de 

groep: we kijken naar iedere individueel kind met even veel aandacht en als TC-lid is het zaak om altijd oprecht achter je beslissingen 

te staan. Ik kan met m’n hele hart zeggen dat onze groep dat altijd heeft gedaan. Daarnaast wilden we een groep zijn waar mensen 

graag bij wilden horen en van daaruit groeien. Ook daar hebben we met vele enthousiastelingen hard aan gewerkt.  

Mensen bedanken brengt altijd een risico met zich mee, maar ik ga me er toch aan wagen. Ik wil graag mijn commissieleden bedanken 

voor de fijne en intense samenwerking en ik wens jullie ook alle wijsheid in de toekomst. Ik heb gezien hoe jullie met bezieling met 

de kinderen samenwerken en blijf vertrouwen op jullie kunde. Ik wil alle trainers bedanken voor jullie enorme inzet en tijd. Alle 

dagdiensters, alle afmeldpunten, de wervingscommissie,  alle contactouders in al deze jaren. Juan voor de samenwerking aan het 

nieuwe programma.  

Ik verlaat de club uiteraard niet, dus tot op het veld 

Linda Heemskerk 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

woensdag 7 juni 

team opstelling reserve 

6 
Annebertien, Ans, Fleur, INVALLEN: Marloes, AFWEZIG: Loes, Marlies 

Mario, Micke, INVALLEN: Job, Bob, AFWEZIG: Erik, Rob, Theo 

?? 

?? 

donderdag 8 juni 

team opstelling reserve 

D1 
Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne, Vera 

Cas, Nathan, Wouter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
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Wedstrijden 

 

Programma 

woensdag 7 juni 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie veld autorijders (ouders van) 

R5H 14071 NIO 4 - Excelsior 6 19:00 20:15 ? Sportveld Abeelweg, Rotterdam 1aK60  

donderdag 8 juni 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

D3F 12579 Excelsior D1 - Korbis D4 18:00 18:30 Sander, Wouter Hanna van Dam 1K40 

 

http://zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Trainingen 

Trainingstijden 

 dinsdag 6 juni 

 Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras DKC 

18.00-19.00      

18.30-19.30    

19.00-20.30 A1/A2 groep    

19.30-20.30   3/4  

20.30-21.30   5, 6/7, 8  

20.30-22.00 1e selectie    

 

 donderdag 8 juni 

 Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras DKC 

18.00-19.00 E groep, F groep   

18.30-19.30  Wedstrijd D1, D groep C groep 

19.00-20.30 A3   

19.30-20.30  B groep  

20.30-21.30    

20.30-22.00    

 

 dinsdag 13 juni 

 Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras DKC 

18.00-19.00 E groep, F groep   

18.30-19.30  D groep C groep 

19.00-20.30 A1/A2 groep, A3   

19.30-20.30  B groep 3/4 

20.30-21.30  5, 6/7, 8  

20.30-22.00 1e selectie   

 

 dinsdag 20 juni & dinsdag 27 juni 

 Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras DKC 

18.00-19.00 E groep, F groep   

18.30-19.30  D groep C groep 

19.00-20.30 A1/A2 groep, A3   

19.30-20.30  B groep 3/4 

20.30-21.30  5, 6/7, 8  

20.30-22.00    

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok 

Kunstgras DKC is het veld voor de DKC-kantine 

Van de trainingsdata van 3 t/m 8 kan door de trainers worden afgeweken. 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

datum trainer(s) 

maandag 5 juni geen training 

maandag 12 juni Sharmaine en Reinier 

Maandag 19 juni Eigen dubbelschiettraining 
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Kalenders en roosters  

Schoonmaakrooster 

9 juni 16 juni 23 juni 30 juni 

Thijs Arkesteijn Vito Heemskerk Bob van der Leeden Daan Arkesteijn 

Roxanne Hoekstra Jazz Heemskerk Shera Desaunois Lynn Heemskerk 

Fabian Mastenbroek Lars Nieuwerf Joris Timmerman Theo Korte 

Jesse Dirkzwager Rachelle Janssen Wouter de Boer Gina Atzei 

Linda van der Burgh Koen Timmerman Dirk van Leipsig Pim Swinkels 

Wesley Timp Nathan op den Kelder Erik van der Kramer Isabella van der Mast 

Reinier Koole Mark Sijbring Timon Kuijper Lucía Almeida-Carrion 

   Job de Boo Mart de Boo 

   Wesley Nolet Sander de Hoog 

Regels schoonmaken 

▪ Je kunt niet afbellen; 

▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

▪ Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld; 
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Kalenders en roosters  

C.K.V. EXCELSIOR 

DAGELIJKS BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Micke Vrolijk  

BESTUURSLEDEN  

Technische Zaken 

senioren/junioren: Maarten Taffijn 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

VERTROUWENSPER SOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIE S  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL M EDIA  

   

COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat biedt 

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: George de Ruiter 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Maarten Taffijn 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Nicole Buis-van den Hooff 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Linda, Simon, Piet 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

15 juni Reservering kantine 

16 juni Reservering Jan Vermeerschool 

17 juni Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni Reservering ROC Mondriaan 

23 juni Reservering Jan Vermeerschool 

24 juni Dubbelschiettoernooi 

26 augustus Excelsior jeugdtoernooi 

17 september Rabobank Sponsorfietstocht 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met 

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl  
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