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Het Korfpraatje 
Het Korfpraatje is het mededelingenblaadje van C.K.V. Excelsior 

in uitzonderlijke tijden 

Voorzitterpraatje  

Wat had afgelopen week er schitterend uit kunnen zien. De viering van 100 jaar C.K.V. Excelsior. Iedereen had zich hier al een hele 

tijd op verheugd. Niet alleen het feest op zich, maar ook het weer samen zijn als een grote familie die Excelsior heet. De herinneringen 

zouden weer worden opgehaald en de sterke verhalen vanuit het verleden zouden nog mooier geklonken hebben. Helaas gooide 

het Covid 19 virus roet in het eten. Het is niet anders. 

Afgelopen weken is er nog gekeken of er toch nog mogelijkheden waren om op woensdag 17 juni stil te staan bij dit heugelijke feit. 

Bij de Gemeente Delft is nog geïnformeerd of we met ruime afstand tot elkaar op de kunstgrasvelden het glas konden heffen. Helaas 

paste dit niet binnen de regelgeving opgesteld door het RIVM. Op basis daarvan heeft het Bestuur gemeend dit ook niet op heel 

kleine schaal te moeten doen. Een jubileum vier je met heel de vereniging, leden en oud-leden.  

Gezamenlijk het glas heffen zat er dus niet in, maar woensdag 17 juni was voor iedereen die Excelsior een warm hart toedraagt wel 

een moment om even stil te staan bij al die mooie jaren die wij als vereniging achter ons hebben liggen én een moment om vooruit 

te kijken naar al die jaren die voor ons liggen. De draaiboeken zijn in de kast opgeborgen, in de hoop dat in 2021 we wel het feest 

kunnen gaan vieren zoals dat vooraf bedacht was.  

De realiteit van alle dag houdt ons natuurlijk als vereniging ook steeds bezig. Elke keer als de maatregelen worden verruimd, proberen 

wij daar als vereniging zo goed mogelijk op in te spelen. Ik kan niet anders zeggen dat iedereen zich daar zo goed mogelijk aan 

probeert te houden en dat de discipline bij de leden groot is. Al is het wel lastig om in een enthousiaste bui er dan ook aan te denken.  

Naar verwachting mogen de kantines van de sportverenigingen per 1 juli weer open. Dat zal ongetwijfeld onder strenge voorwaarden 

zijn. De afgelopen weken heeft de vereniging hier al op ingespeeld. Boven de bar zijn spatschermen opgehangen, net als bij de 

kassa's in de supermarkt, en is er een markering op de vloer aangebracht om tijdens het wachten voor de bar de onderlinge afstand 

te bewaren. Ook zal er binnen de kantine sprake zijn van eenrichtingsverkeer, via de hal naar binnen en via de terrasdeur naar buiten. 

Met deze getroffen maatregelen hopen wij 1 juli weer open te kunnen, al blijft het afwachten of de maatregelen versoepeld worden 

en onder welke voorwaarden sporters op het sportveld mogen blijven.  

Op 30 juni staat de digitale Algemene Jaarvergadering op de agenda. De stukken zijn via de e-mailadressen die in Sportlink staan 

verstuurd. Gebleken is dat bij sommige leden dit in de spam is terechtgekomen en dat van een aantal leden het e-mailadres niet 

correct meer is. Het verzoek is dan ook dit te melden bij het secretariaat van de vereniging via secretaris@ckv-excelsior.nl. De stukken 

worden dan alsnog verzonden en het e-mailadres wordt dan direct in Sportlink aangepast. 

Leen van den Hooff 

Voorzitter C.K.V. Excelsior 
 

Senioren/junioren TC 

Allereerst een woord van dank aan alle commissieleden, trainers en begeleiders die zich het afgelopen seizoen ingezet hebben om 

het “reilen en zeilen” bij de senioren en junioren in goede banen te leiden. Heel veel dank daarvoor en de technische commissie 

hoopt ook in het nieuwe seizoen weer op jullie te kunnen rekenen. 

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Ook komend seizoen zal aan de hand van het technisch plan hard worden gewerkt om de doelstellingen uit 

het plan verder vorm te geven. Dit is nodig om de komende jaren als vereniging een stabiele korbalvereniging 

te blijven. In dit licht doet de technische commissie senioren/junioren dan ook een oproep voor trainers. Op 

diverse niveaus bij de senioren (o.a. 3e en het 7e) zijn we nog op zoek naar een trainer/coach.  

Daarnaast zal de technische commissie senioren en junioren met ingang van volgend seizoen worden 

uitgebreid. Wouter Kamps komt de technische commissie verstreken. Een nieuwe taakverdeling volgt aan 

het begin van het seizoen. 

De aanloop naar het komende competitiejaar is anders dan anders. Gelukkig kunnen we weer deels trainen 

maar of en wanneer de competitie zal starten is nog zeer onzeker. Wel is duidelijk dat in aanloop naar het 

nieuwe seizoen voorlopig op dezelfde manier zal worden getraind als nu, dus met de 1,5 meter vanaf 19 

jaar. De laatste training van het huidige seizoen voor de selectie was donderdag 18 juni. De andere 

seniorenteams trainen op donderdag 25 juni voor het laatst. Daarna is het voor de senioren mogelijk 

gedurende de zomer op donderdag facultatief (eigen invulling) te trainen.  

Vanuit de B-aspiranten zullen een aantal spelers en speelsters overgaan naar de junioren. De hele 

juniorengroep zal vanaf 23 juni tot en met donderdag 2 juli gezamenlijk trainen. Na de voorbereiding in 

augustus zullen de teams A1 en A2 bekend worden gemaakt.  

Het nieuwe seizoen begint in principe voor de selectie op zaterdag 11 augustus. De overige seniorenteams 

en de junioren starten op donderdag 20 augustus. Mocht er in de komende weken meer duidelijkheid komen 

over de start van de competitie en eventuele oefenwedstrijden, dan brengen wij jullie zo snel mogelijk op de 

hoogte.  

Voor de start van het nieuwe seizoen staan hieronder de selecties/opstellingen voor de senioren en junioren. 

Het totale trainingsschema volgt op een later moment. 

De technische commissie senioren/junioren, 

Willeke, Reinier, Nathan, Lex, Wouter en Nelleke 
 

Teamindelingen senioren/junioren 

Selectie  Excelsior 3 

dames heren  dames heren 

Anouk  Corne  Isa  Dirk  

Iris Fabian G  Joyce  Niels 

Jazz  Jasper   Marieke Wouter dB* 

Jill  Jelmer  Simone Heer Selectie 

Jill  Job   Dame Selectie Heer Selectie 

Lisanne  Okker   Dame Selectie *tot vertrek buitenland 

Merit  Reinier   Dame Selectie  

Noa Ryan     

Sabine Sander R    

Sanne Vito    

Shera  Wayne     

Yara      

Yasmin   
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In de periode 11/8-18/8 zullen Dirk en Isa op de dinsdag 

en donderdag extra meetrainen met de selectie om 

ervaring op te doen. 

   

 

 

 

 

  

Excelsior 4  Excelsior 5 

dames heren  dames heren 

Astrid  Frank   Christiane Jeroen 

Fleur  Maarten   Demi Koen 

Jacqueline Pim de J  Elke Lex 

Jikke Robin  Floor Pieter 

Lisette A Simon  Floor de J Tim 

Lisette E Wesley   Jessica  

Sharmaine   Lotte   

Excelsior 6  Excelsior 7 

dames heren  dames heren 

Femke Bart  Bernice Hessel 

Gina Fabian M  Danique  Jordi 

Lysanne Joost  Linda Marijn 

Minousch Kevin  Lucia Sander vV 

Robin Pim S  Marloes Ties 

Hanna* Sander de H   Tim 

*tot vertrek buitenland     

Excelsior 8  Excelsior 9 

dames heren  dames heren 

Leonie Job  Alicia Erik 

Lynn Koen T   Annebertien Harrie 

Marit Lars  Carolien Mario 

Nynke Nathan  Diana Micke 

Rachelle Thijs  Véronique Rob 

Roxanne Wesley N   Robert 
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Junioren 

dames heren 

Aniek  Bram 

Anouk  Gijs 

Dani Joshua  

Dieuwke Mark J 

Fabiën  Mark S  

Inger Milan  

Liekke  Nico  

Lucía  Paul 

Sanne  Piet 

Yuliana Rick  

 Sander 

 Thom 

 

Jeugd TC 

Allereerst willen wij namens de jeugd TC alle trainers, coaches, scheidsrechters en het wedstrijdsecretariaat 

bedanken voor de inzet tijdens het seizoen 2019-2020! Zonder jullie inzet was het niet gelukt om wekelijks 

alle teams te laten korfballen! Wij mogen als vereniging trots zijn op onze leden! 

Vanaf dinsdag 22 juni zal er worden getraind in de nieuwe trainingsgroepen voor het competitiejaar 

2020-2021. Let wel: het zijn trainingsgroepen! Dit betekent dat dit nog niet de teams zijn. 

We gaan nu al in de nieuwe groepen trainen, omdat de zomervakantie erg laat eindigt (weekend 28/29 aug). 

Na de zomervakantie is er hierdoor weinig tijd om te kijken wie het beste in welk team past. Op dit moment 

hebben we voor de komende weken trainers bij de trainersgroepen geplaatst. Dit zijn trainers die er dit jaar 

ook al voor hebben gestaan of trainers die volgend jaar ook training geven en hebben aangegeven nu al te 

willen starten bij hun nieuwe team. 

De trainingen zullen op de volgende dagen plaatsvinden: 

▪ dinsdag 23 juni; 

▪ donderdag 25 juni; 

▪ dinsdag 30 juni; 

▪ dinsdag 7 juli (laatste training); 

De trainingstijden op dinsdag en donderdag zijn als volgt: 

teams tijd  veld 

E 18:00 – 19:00 A-hoofdveld 

F 18:00 – 19:00 B-veld 

D1 & D2 18:00 – 19:00 C veld 

D3 & D4 18:00 – 19:00 B-veld 

C1 & C2 19:15 – 20:15 B-veld 

C3 & C4 19:15 – 20:15 C veld 

B 19:15 – 20:15 A-hoofdveld 
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In een van de laatste Korfpraatjes van het seizoen zal de definitieve indeling worden geplaatst met daarbij de 

teamindeling en de trainers/coaches. 
 

Trainingsgroepen jeugd 

B-groep 

heren dames trainers 

Angelo Angela Hessel 

Cas D. Cristina Lucia 

Finnian Demi vd R. Sanne 

Jay Eline B. Koen 

Leo Esmee Lotte 

Olivier Hayley  

 Jeslyn  

 Julia  

 Lieselotte  

 Maud  

 Maya  

 Renske  

 Ryanne  

 Sara  

C1 & C2-groep 

heren dames trainers 

David Britt Jazz 

Jayden Eline T. Vito 

Martin Fenna B. Nynke 

Mees Hennieke Koen T 

Nick Joya  

Rick Lizzy  

Thijs Romy  

 Sofie Vo.  

 Zoë  

 Zonne  

C3 & C4-groep 

heren dames trainers 

Jasper Anne Jasper 

Justin K. Demi R. Ryan 

Justin S. Freya Kevin 

Olaf Josyne Renzo 

Sten Julieta  

Thomas Marlou  

Vince Merle  

 Sanne H.  

 Sofie P.  

 Sofie Ve.  
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D1 & D2-groep 

heren dames trainers 

Björn Elize Okker 

Daniel Evi N. Jikke 

Demian Femke Pauline 

Jurjen Lisa Elvira 

Marten Lise  

Micha Mijke  

Ruben Nathalie  

Stefan Puck  

Tijn Roos  

 Stephanie  

 Yara  

D3 & D4-groep 

heren dames trainers 

Bastiaan Brigitte Dirk 

Jip Fiene Marco 

Jop Fenna P. Lisanne v V  

Lennart Linde Johan 

Sieme Lotte Gina 

Senne Roemjana Karen 

Teun Sanne v N.  

Ties Sem  

Zian Yessica  

E-groep 

heren dames trainers 

Anthony Cyara Lisette 

Beau Evi Nicole 

Daan Flore Robert 

Erik Lieve Martin 

Jens Lola Fleur 

Kai Luz Inger 

Otis Noa Aniek 

Ramon Nora Marieke 

Reinout Olivia Iris 

Thomas Rebecca  

Tijs Sanne v H.  

Yannick Sara  

 Tess  
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F-groep 

heren dames trainers 

Eduard Britt Pim 

Ewoud Dorien Astrid 

Tom Ezra  

Twan Hannah  

Wouter Imme  

 Sophie  
 

Vacature Teambegeleiders Excelsior 1 en 2  

Voor Excelsior 1 en 2 is de technische commissie op zoek naar teambegeleiders. Beide teams en hun coaches 

zijn zeer gedreven om komend seizoen maximaal resultaat te behalen. Het is voor de selectie fijn als zij naast 

trainers/coaches ook iemand hebben die zorgt dat alles soepel loopt rondom de wedstrijden. Als 

teambegeleider word je echt een lid van het team. Je bent er op zaterdagen om bijvoorbeeld vervoer, kleding 

en bidons te regelen. Je komt indien nodig eenmaal per week voor of na de training langs om op de hoogte 

te blijven van wat er speelt in de groep. Daarnaast ben je ook een aanspreekpunt voor spelers naast de 

trainers/coaches. Voor de trainers/coaches is dit ook belangrijk, omdat zij zich zo volledig kunnen focussen 

op de technisch-tactische begeleiding van het team. 

Hiervoor krijg je uiteraard veel waardering en gezelligheid terug van de spelers en de staf, maar het is bovenal 

bijzonder om op deze manier verbonden te zijn met de selectie en samen toe te werken naar goede resultaten. 

Wat maakt jou een goede teambegeleider? 

▪ Je bent enthousiast en gedreven; 

▪ Je vindt het leuk om nauw betrokken te zijn bij de selectie en onderdeel te zijn van een team; 

▪ Je houdt van organiseren; 

▪ Je bent sociaal ingesteld en kunt een luisterend oor bieden aan de spelers. 

Dus bezit jij deze kwaliteiten en zie je deze uitdaging zitten? Neem dan contact op met Nelleke Kamps 

(06-18062956) 
 

Ronald de Vreede assistent-coach Excelsior 1 

Met ingang van het seizoen 2020-2021 zal Ronald de Vreede een nieuwe rol gaan vervullen binnen de 

technische staf van Excelsior. In het (af)lopende seizoen was De Vreede samen met Barry Albers 

verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen en coaching van Excelsior 2. 

Komend seizoen zullen De Vreede en Albers, na meerdere jaren als duo te hebben geopereerd, los van elkaar 

verder gaan. De Vreede blijft betrokken bij de selectie van Excelsior en zal gaan functioneren als assistent-

coach van de nieuwe hoofdcoach Ronald Berrevoets. Hiermee is De Vreede opvolger van Robert-Jan 

Heemskerk. 

Albers slaat zijn vleugels uit en zal komend seizoen actief zijn in Maasdijk als trainer van Dijkvogels 2. 
 

Vacature trainer/coach Excelsior 2 

CKV Excelsior uit Delft is voor het seizoen 2020-2021 op zoek naar een enthousiaste trainer/coach voor 

Excelsior 2. 

Dit jaar bestaat Excelsior 100 jaar en heeft 450 leden. Prestatie, sportiviteit en gezelligheid gelden als basis 

voor de hele vereniging en wij beschikken over een moderne accommodatie en uitstekende 
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trainingsfaciliteiten. Excelsior 2 speelt op het veld en in de zaal in de reserve 1e klasse. Als trainer/coach van 

Excelsior 2 werk je samen met de hoofdtrainer en assistent-trainer van Excelsior 1 (Overgangsklasse veld, 1e 

klasse zaal). 

Wij zoeken een trainer/coach die ambitie heeft en prestatie, sportiviteit en gezelligheid goed weet te 

combineren. Uiteraard stem je de doordeweekse trainingen af met de hoofdtrainer/coach en je zal tevens 

waar mogelijk bij de wedstrijden Excelsior 1 actief zijn. De trainingen zijn zowel op het veld als in de zaal op 

dinsdag en donderdag. 

Spreekt dit je aan of heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Nelleke Kamps 

(nelleke.kamps@ckv-excelsior.nl). 
 

Oproep: Trainers/coaches gezocht!  

De technische commissies van Excelsior zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen op het seizoen 2020-

2021. Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar (nieuwe) trainers en coaches om al onze enthousiaste 

jeugdleden te begeleiden. 

Als trainer of coach ben je belangrijk voor je team, de vereniging en onze jeugdopleiding. Jij zorgt ervoor dat 

kinderen met plezier komen korfballen, zo veel mogelijk uit zichzelf halen en steeds een beetje beter worden. 

Jij beseft dat er iets te bereiken is met teams op alle niveaus en vindt het geweldig om jouw jeugdspelers en 

jouw jeugdteam te zien groeien! 

Vind jij het leuk om: 

▪ met een jeugdteam aan de slag te gaan? 

▪ trainingen te geven en/of wedstrijden te coachen? 

▪ een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers? 

▪ jouw enthousiasme en/of kennis op jeugdspelers over te brengen? 

▪ je eigen kwaliteiten als trainer/coach te ontdekken en te ontwikkelen? 

Meld je dan snel aan als jeugdtrainer voor het seizoen 2020-2021! 

We zijn op zoek naar jeugdtrainers/coaches (vanaf 14 jaar) in verschillende categorieën, met of zonder 

ervaring. Alles is mogelijk. Als beginnende trainer gooien we je natuurlijk niet zomaar in het diepe, we zorgen 

dat je naast een meer ervaren trainer komt te staan en de begeleiding krijgt die jij nodig hebt en vraagt. Stuur 

een mail naar nicole.buis@ckv-excelsior.nl of spreek iemand van de jeugd-TC even persoonlijk aan als je 

interesse hebt en benieuwd bent naar de mogelijkheden! 
 

Inleveren sponsorkleding/wedstrijdshirtjes  

De kledingcommissie vraagt alle teams hun sponsorkleding/wedstrijdshirts in te leveren. Blijf je in hetzelfde 

team en heb je sponsorkleding, dan kan je dit bij je houden voor het komende seizoen. De zwart-witte 

wedstrijdshirts willen we wel allemaal ingeleverd krijgen. 

Aanstaande donderdag 25 juni tussen 18.00 en 19.30 kan de kleding worden ingeleverd. Het is helaas niet 

mogelijk om kleding op een eerder of een later moment in te leveren. Mocht je je kleding donderdag niet 

kunnen inleveren, regel dan met een teamgenootje dat je je kleding vóór donderdag aan hem/haar kunt 

overhandigen en hij/zij je kleding op donderdag kan inleveren. Graag vragen we de ouders hun medewerking 

om ervoor te zorgen dat aanstaande donderdag alle kleding is ingeleverd, waarvoor dank. 

  

mailto:nelleke.kamps@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Nog even in het kort: 

▪ Shirtjestassen met de zwart-witte wedstrijdshirts in de shirtjestas inleveren per team (sponsor- en geen 

sponsor-shirts); 

▪ Oranje shirts blijven in je eigen bezit. Aan het begin van komend seizoen zal er weer een avond worden 

georganiseerd dat je je shirt kan omruilen voor een grotere maat. 

Aan de leden die helaas hun lidmaatschap hebben opgezegd vragen we om ervoor te zorgen dat donderdag 

25 juni het inschietshirt (oranje), wedstrijdshirt (zwart-wit) en eventuele andere Excelsior-eigendommen in 

worden geleverd. 
 

100 jaar Excelsior! 

Een eeuw Excelsior. Een unieke verjaardag. Maar we kunnen het niet vieren. 

Treuren we hierom? Ja. 

Laten we een dikke traan? Ja. 

Vinden we het stom en oneerlijk? Ja. 

Maar… net als elke verloren competitiewedstrijd laten we hetgeen we niet meer kunnen veranderen achter 

ons. Zodat we weer vooruit kijken, onszelf oppeppen en met volle energie er tegenaan gaan! 

Een wedstrijd die je verliest, is niet per se een “verloren wedstrijd”. Elke wedstrijd heeft positieve momenten, 

momenten die complimenten, felicitaties, aandacht en huldiging verdienen. Dat geldt ook voor deze kansloze 

wedstrijd in uitzonderlijke tijden. Maar we krijgen ons revanche, hopelijk in 2021! 

Afgelopen week ontvingen we veel aandacht en felicitaties voor onze grootse prestatie: een eeuwlang een 

hechte vereniging zijn! 

Delft op Zondag, 14 juni 2020 
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Delftse Post, 17 juni 2020 

 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt feliciteert Excelsior (klik op de afbeelding) 

 

Wethouder Karin Schrederhof feliciteert Excelsior (klik op de afbeelding) 

 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1252-burgemeester-marja-van-bijsterveldt-feliciteert-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1253-wethouder-karin-schrederhof-feliciteert-excelsior
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Excelsior feliciteert Excelsior met 100-jarig bestaan                  (klik op de afbeelding) 

 
 

Annulering Zomerkamp 

Helaas heeft de Zomerkampcommissie afgelopen week, in samenspraak met het bestuur, moeten besluiten 

om het Zomerkamp 2020 niet door te laten gaan. Uiteraard hebben we deze beslissing met pijn in ons hart 

genomen, maar we zijn ervan overtuigd dat het op dit moment de juiste beslissing is. Hoe wij tot dit besluit 

zijn gekomen leggen we hieronder uit. 

Vorige week is om twee redenen de besluitvorming m.b.t. het wel of niet doorgaan van het Zomerkamp 2020 

in een stroomversnelling geraakt. Allereerst hebben we een deal weten te sluiten met de beheerders van de 

kampeerboerderij. Door deze deal hoeven we bij annulering maar 50% van de oorspronkelijk afgesproken 

annuleringsprijs te betalen. Doordat dit bedrag een stuk lager is dan in eerste instantie het geval zou zijn, 

werd het voor ons als kampleiding steeds verleidelijker om voor de veilige keuze te gaan en het kamp dus af 

te gelasten. Hierdoor zouden we op een redelijke termijn duidelijkheid kunnen creëren voor zowel de 

kampleiding, kookploeg en uiteraard bovenal ook voor de kinderen en de ouders zelf.  

Daarbovenop kwam de publicatie van een protocol (https://www.wegaanopzomerkamp.nl/organisatoren), 

waarin de voorwaarden vermeld stonden waarbinnen Zomerkampen veilig georganiseerd kunnen worden dit 

jaar. Waar wij in eerste instantie blij waren dat zo'n protocol, met goedkeuring van het ministerie van VWS, 

opgesteld was, raakten wij na het lezen van het protocol ervan overtuigd dat dit protocol niet na te leven valt. 

Zo moet o.a. de leiding 1,5 meter afstand van elkaar bewaren, moeten kinderen van 13+ ook afstand houden 

van de leiding en op sommige momenten ook onderling, en moet je zoveel mogelijk op het eigen terrein 

blijven (dit betekent dus geen bezoek aan het zwembad, attractiepark of stad).  

Al met al riep dit protocol bij ons een hoop vragen op: Hoe gaan we een vrachtwagen met elkaar inladen op 

1,5 meter afstand van elkaar? Hoe gaan we bepaalde actieve (en bovenal populaire) spellen doen, zoals 

Vlaggenroof? Hoe gaan we de gaten in het programma (niet naar het zwembad etc.) opvullen? En wordt het 

kamp dan niet heel eentonig? Verder is tijdens een kampweek het aantal interacties tussen de leiding 

onderling of tussen de leiding en de kinderen gigantisch en kunnen wij onmogelijk garanderen dat deze een 

gehele week op 1,5 meter afstand van elkaar plaatsvinden. Daarom hebben wij tegen elkaar gezegd: we 

zouden dit protocol als uitgangspunt kunnen nemen, maar we kunnen niet garanderen dat altijd alles volgens 

het protocol zal verlopen. En dat is niet hetgeen wij uit willen dragen naar de kinderen en ouders en is niet 

verantwoord in deze tijd. Vandaar dat wij dus het besluit hebben genomen om het Zomerkamp 2020 te 

annuleren. 

Begin deze week is er een mail gestuurd naar alle ouders waarvan een of meerdere kinderen waren 

ingeschreven voor het Zomerkamp. Hierin hebben we naast de eerder genoemde informatie ook de financiële 

afwikkeling besproken. Stuur een mail naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl als u geen mail heeft ontvangen, 

dan sturen we deze graag opnieuw.  

https://www.wegaanopzomerkamp.nl/organisatoren
mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1251-excelsior-feliciteert-excelsior-met-100-jarig-bestaan
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Nogmaals, wij betreuren ons besluit ten zeerste en hadden het graag anders gezien, maar vinden dit 

uiteindelijk de enige juiste beslissing. Wij wensen alle helaas-niet-Zomerkampgangers alvast een fijne zomer 

en we kijken misschien wel meer dan ooit uit naar het Zomerkamp 2021! 

Verder zien we de kinderen graag op de kamptrainingen van donderdag 2 en 9 juli, want die zullen wel 

gewoon doorgang vinden. 
 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

2 juli 2020 Kamptraining 

9 juli 2020 Kamptraining 

11 juli 2020 Afscheidstrainingsochtend 

geel-gemarkeerd: nieuwe activiteiten; vetgedrukt: activiteiten deze week of tot aan de volgende Korfpraat 

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

Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

  

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Onze sponsoren 

In tijden van nood moeten we elkaar steunen. Dat geldt voor alle gelederen van onze mooie vereniging. Naast 

de steun in de teams, individuele steun, steun vanuit bestuur en commissies, zijn we ook dankbaar voor de 

blijvende steun van onze (Korfpraat)-sponsors. 

http://www.zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
https://www.topdesk.com/nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
https://www.015rijopleidingen.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.lennekemeijer.nl
https://www.suzukidelft.nl/
http://www.esfiscaal.nl/
https://www.bjornd.nl/nl/home
http://www.g-kracht.com/
https://www.wasmachinehuis.nl/
http://www.servintec.nl/
https://www.cooljob.nl/wooningairco.html
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