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https://www.topdesk.com/nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
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http://soeterbroek.net/
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https://www.keukensale.com/delft
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http://www.reno-etib.nl/
http://www.suzukidelft.nl
http://www.bjornd.nl
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http://www.g-kracht.com/
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Praatjes en mededelingen 

 

 

Update corona maatregelen bij Excelsior 

Trainingen A1 en senioren vervallen t/m 18 november 

Tot en met 18 november vervallen alle trainingen voor de A1 en de seniorenteams. Gemeente 

Delft neemt sinds deze week toch het standpunt in dat trainingen (in 2 tallen met een trainer) 

worden gezien als een “groepsles” wat in huidige noodverordening verboden is.  

 

De huidige noodverordening met aangescherpte maatregelen loopt t/m 18 november. Indien het 

hierna weer is toegestaan zullen de trainingen voor de A1 en de seniorenteams weer worden hervat 

vanaf donderdag 19 november. 

 

Voor de andere teams (A2 t/m F en pinguïns) gaan de trainingen ook in deze periode “gewoon” door. 

Mochten er vragen zijn over de momenteel geldende maatregelen kunnen deze worden gesteld aan 

Job van den Berg (06 – 499 88 171 of job.vandenberg@ckv-excelsior.nl). 

 

Update Grote Clubactie 2020:  

Al bijna 900 loten verkocht, op naar de 1000! 

De verkoop van de loten voor de Grote Clubactie nadert haar einde. De meeste boekjes zijn 

ingeleverd en we hebben al bijna 900 loten verkocht. Zeker in deze coronatijden is dat een 

resultaat van de jeugd om trots op te zijn! 

 

De organisatie van de Grote Clubactie heeft de deadline om boekjes in te leveren verplaatst naar 30 

november. Dit geeft dus ons dus de kans om nog een eindsprint in te zetten richting de 1000 (!) loten. 

Dus heb jij je boekje met verkochte loten nog niet ingeleverd? Lever deze dan zo snel mogelijk in 

(bijvoorbeeld bij je trainer). 

 

Extra loten kopen!  

Er kunnen dus nog steeds loten worden gekocht. Koop nog snel een paar extra loten en steun 

Excelsior, per verkocht lot gaat € 2,40 naar de vereniging, daarnaast maak je zelf kans op fantastische 

prijzen! Loten kopen kan online via deze link: https://clubactie.nl/lot/ckv-

excelsior/210066 

 

Deel deze link met je familie en vrienden, samen gaan we richting de 1000 verkochte loten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praatjes en mededelingen Praatjes en mededelingen 

mailto:job.vandenberg@ckv-excelsior.nl
https://clubactie.nl/lot/ckv-excelsior/210066
https://clubactie.nl/lot/ckv-excelsior/210066
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Praatjes en mededelingen 

 

Thuis maar toch uit… dankzij De Mookies 

 

Het zijn rare tijden! We moeten helaas allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, 

werken en/of studeren. Wil je nou toch thuis genieten alsof je heerlijk uit eten 

bent? Dan hebben de Mookies van Sportcafé De Mookies voor jou dé oplossing! 

 

De komende periode zijn zij op vrijdag en zaterdag geopend van 17:00 tot 20:00 uur voor het afhalen 

van de lekkerste menu’s. Maak bijvoorbeeld een keuze uit onderstaande menu’s of bestel heerlijke 

snacks. 

 

Saté menu € 9,50 

Hamburger speciaal menu € 8,50 

Kroepia menu € 9,00 

Kapsalon (kip) € 7,25 

Kip kluifjes menu € 8,50 

 

Alle menu's zijn natuurlijk voorzien van frites en rauwkost. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook snacks 

(frites, kroketten, frikandellen, kaassoufflés enz.) worden besteld. 

 

Loop vrijdag of zaterdag gerust binnen. Of bestel alvast via het formulier op de website: 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1291-thuis-maar-toch-uit-dankzij-de-mookies 

 

HET GROTE EXCELSIOR 

KERSTPAKKET & KERST BINGO 

 

Onlangs kondigden we al aan dat je vooral 

zaterdag 19 december vrij moest houden in jouw 

agenda. Dat is niet voor niks, en eindelijk mogen 

we onthullen wat! Vanaf aanstaande vrijdag 20 

november om 19:00 uur kun je namelijk een 

fantastisch Excelsior Kerstpakket (Caro, Henk & 

Margreet style) bestellen. 

 

Zoals gewoonlijk bij een kerstpakket verklappen we op voorhand natuurlijk niet wat er allemaal in het 

pakket zit. Maar het bevat onder andere meerdere collectorsitems, twee bingokaarten, wat van de 

overgebleven voorraad uit de kantine en nog veel meer… Bestellen kan dus vanaf a.s. vrijdag via de 

website, een kerstpakket kost slechts € 15,00 (ter waarde van ca. € 45,00). Nadat je een kerstpakket 

hebt besteld kun je deze op zaterdag 19 december bij het clubhuis van Excelsior ophalen tussen 13:00 

en 16:00 uur. 

 

*BINGO!* 

Na het ophalen volgt om 20:00 uur (19 december) een echte KERST BINGO, met jouw Excelsior-familie. 

Deze bingo vindt weer online plaats via Microsoft Teams. Trek je mooiste/gekste/leukste kerst outfit 

aan en verschijn voor de webcam. Na het succes van de vorige keer durven we wel te zeggen dat het 

weer fantastisch zal worden! 

 

De oplage van de kerstpakketen is beperkt, daarom start de verkoop vrijdag 20 november precies om 

Praatjes en mededelingen 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1291-thuis-maar-toch-uit-dankzij-de-mookies
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Praatjes en mededelingen 

19:00 uur om iedereen gelijke kansen te geven. Surf naar de website www.ckv-excelsior.nl. Zorg dat je 

op tijd bent met bestellen, op = op! 

 

Wij kijken er naar uit! 

Veel liefs, 

Caro, Henk en Gre 

 

Interview Delft op Zondag 

Het is fijn om tijdens het sporten je hoofd leeg te kunnen maken 

Delft op zondag – 15 november 2020 Door Juliano van der Knaap 

DELFT - Delft barst van de sporttalenten die een belofte voor de toekomst zijn. Een van deze talenten is 

de 14-jarige Martin Plomp, hij korfbalt al jarenlang bij CKV Excelsior.  

Martin traint twee keer per week en speelt wekelijks een wedstrijd. Daarbij geeft de sportfanaat training 

op zijn eigen sportclub. Naast het korfballen is hij druk bezig met school. Martin brengt zijn middelbare 

schoolperiode door op het GSR in Rijswijk. Buiten dat vindt hij het leuk om met zijn vrienden gezellige 

activiteiten te ondernemen. “In mijn vrije tijd haal ik plezier uit het spelen van spellen met vrienden. Op 

dit moment heb ik vooral lol met FIFA, een voetbalspel.” Naast het gamen is het kijken van filmpjes een 

andere leuke bezigheid. “Af en toe houd ik mij bezig met het kijken van series. Nu ben ik ‘The Crown’ 

aan het volgen op Netflix.” 

Sport 

Nadat Martin op jonge leeftijd klaar was met het volgen van zwemlessen ontstond al vrij snel zijn 

passie voor korfbal. “Dit kwam vooral door mijn vader, hij heeft vroeger veel aan deze sport gedaan. 

Door hem heb ik een hoop kennis gekregen en ben ik steeds meer geïnteresseerd in korfbal geraakt. 

Hierdoor ben ik het uiteindelijk ook gaan proberen en begon ik mee te doen met het schoolkorfbal.” 

Dit viel zo goed in de smaak dat hij daarna de keuze heeft gemaakt om zich aan te melden bij 

Christelijke Korfbal Vereniging Excelsior in Delft. 

 

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

“Er hangt een prettige sfeer op de vereniging, het is hier altijd gezellig”, vindt Martin. Korfbalvereniging 

Excelsior speelt een grote rol bij de ontwikkeling en het leertraject van de sporter. “Hier heb ik van het 

begin af aan het spelletje geleerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van techniek en 

het gebruiken van aanvalsplannen! De teamgenoten leren constant van elkaar, af en toe kijken wij 

weleens mee bij de oudere teams. Daardoor kunnen wij nog meer leren van elkaar.” De jonge 

korfbalspeler wil nog lang niet weg bij Excelsior. “Het liefst blijf ik hier zo lang mogelijk spelen. Op de 

vereniging spelen wij in gemengde teams met jongens en meisjes, ik vind ook dat dit de sport erg 

origineel maakt!” Het teamspel en het afhankelijk zijn van elkaar vindt hij een belangrijk iets tijdens het 

beoefenen van de sport. “Omdat het niet mogelijk is om met de bal te lopen moet je goed in 

samenwerkingsverband leren spelen met elkaar.” Als de korfballer eenmaal bezig is op het veld is het 

zijn voorkeur om te spelen op de aanvalspositie. “Bij korfbal werken wij met twee vakken, je wisselt 

tijdens de wedstrijd van verdedigend naar aanvallend. Het aanvallen vind ik het leukst om te doen, 

maar ik ben geen ster op dat gebied. Het verdedigen gaat mij een stuk beter af! Een aantal van mijn 

kwaliteiten en favoriete technieken zijn het vangen van de bal, dit is iets wat vlot gaat bij mij. Het 

gooien van de bal en het creëren van kansen is iets waar ik tijdens het korfballen een hoop plezier 

uithaal, dit is enorm uitdagend om te doen!” Tegelijkertijd is Martin hard aan het werk om te blijven 

ontwikkelen met zijn technieken. “Op de korte termijn wil ik mijn schot wat meer verbeteren en nog 

beter omgaan met de kansen die ik krijg tijdens de wedstrijden!” 

Gefocust 

Martin heeft het na al deze jaren nog steeds enorm naar zijn zin. Een aantal factoren blijven ervoor 

zorgen dat hij de sport met veel plezier blijft doen. “Als ik eenmaal bezig ben met korfbal vind ik het 

heel fijn dat ik mij gewoon even voor anderhalf uur lang kan focussen op het sporten. Je hoeft dan 

even nergens anders aan te denken en maakt daarmee je hoofd leeg! Dit is niet de enige belangrijke 

factor. “Natuurlijk zorgt het sporten er ook nog eens voor dat je lekker gezond kan blijven, dit geeft mij 

een goed gevoel!” 

Droom 

Het sporttalent zit momenteel in de C1, waarmee hij in de eerste klasse speelt. Met zijn team heeft hij 

inmiddels al een aantal mooie doelen bereikt. “Twee maanden geleden zijn wij kampioen geworden op 

een van de hoogste niveaus van Nederland, hier ben ik best trots op! Met het team doen wij wel vaker 

mee aan toernooien, hier hebben wij veel plezier in.” Martin is pas veertien maar heeft al een mooi doel 

voor ogen. “Voor mij zou het een droom zijn om eens deel te mogen nemen aan het Nederlands 

Kampioenschap korfbal.” Het mee kunnen doen aan dit toernooi is voor hem al een prestatie op 

zichzelf. “De volgende stap zou zijn om uiteindelijk Nederlands kampioen te worden!” 

 

 

Planning trainingen 

  Pinguïns F t/m B A2 A1 Senioren 

Vanaf week van 

16 november 

Training zaal volgens nieuw trainingsschema / zie ook bericht over 

trainingen A1 en senioren 

 

Planning wedstrijden (zaterdagen) 

  Pinguïns F- t/m B A2 A1 Senioren 

Overige zaterdagen 
Mogelijk onderling wedstrijden en/of clinics. 

Planning volgt. 

Geen wedstrijden, mogelijk 

trainingen. Planning volgt. 
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Praatjes en mededelingen 

(Extra) regels trainingen 

  Pinguïns F- t/m B A2 A1 Senioren 

Trainers Houden 1,5 meter van elkaar en spelers 

Training Geen beperkingen 

Training in vaste 

(herkenbare) groepjes van 4 

op 1,5 meter 

Spelen van 

partijvormen 
Geen beperkingen Niet toegestaan 

 

Accommodatie (zowel veld als zaal) 

  Pinguïns F- t/m B A2 A1 Senioren 

Looproutes Volg looproutes en aanwijzingen coördinatoren 

Toiletten Open 

Kantine Gesloten 

Kleedkamers Gesloten 

Publiek Niet toegestaan 

 

 

Pinguïn- en peutertraining 
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Praatjes en mededelingen 

Peuters en pinguïns  

De tweede zaaltraining is alweer aangebroken. In 

volle afwachting van de intocht van sinterklaas, 

zijn we toch nog gaan trainen voor de intocht.  De 

kinderen hadden er weer zin in. Om warm te 

worden deden we een tikspelletje. Vervolgens om 

het balgevoel te krijgen zijn de kinderen achter de 

bal aan gegaan om de bal te stoppen met 1 hand. 

Daarna kregen jullie een dobbelsteen om te 

gooien, het aantal ogen dat gegooid werd. Zoveel 

stappen mochten jullie van de paal schieten. Om 

vervolgende hele mooie ballen te schieten op de 

korf. Na de training werd er volop in de 

kleedkamer sinterklaasliedjes gezongen, de sfeer 

zit er al goed in. Volgende week zaterdag gaan 

we er weer tegenaan!  
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Praatjes en mededelingen 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Geen mededelingen 

 

Junioren 

Geen mededelingen 

 

Jeugd 

Trainingstijden D1,D2 & D3 

Ivm de beschikbare tijden die we hebben op de dinsdagavond is er voor de D1, D2 en D4 gekozen voor 

een roulatiesysteem op de dinsdagavond zodat er om de 3 weken op het late tijdstip word getraind. 

Na de feestdagen zal het roulatieschema voor dan worden geplaatst. 

Zie hieronder het schema voor de komende weken tot aan de kerstvakantie: 

Dinsdag Wippolderhal 17 nov 24 nov 1 dec 8 dec 15 dec 

18:00 - 18:55 D2, D4 D1, D2 D1, D4 D2, D4 D1, D2 

19:00 - 20:00 D1 D4 D2 D1 D4 

 

 

Pietentraining / Clinic 28 november 

Zaterdag 28 november staat er weer wat leuks gepland voor de kinderen van de Peuters/Pinguïns tot 

de B jeugd. 

 

Sinterklaas is in het land  en omdat het dit jaar een beetje anders is als anders kan Sinterklaas helaas 

niet langs komen op de club, maar hij heeft wel gevraagd of wij voor de Peuters, Pinguïns en de F-jes 

een leuke pietentraining kunnen organiseren. ( LET OP! deze training is op een andere tijd en eenmalig 

in de Buitenhof). 

Als de maatregelen het toelaten komt er misschien nog wel een korfbalpiet langs. 

 

Voor de kinderen voor de E tot en met de B heeft Sinterklaas geregeld dat de spelers en coaches van 

het 1ste en het 2de een leuke clinic komen verzorgen. 

Het programma zier er als volgt uit: 

Zaal Buitenhof 

Tijd Teams 

10:00 – 11:00 Peuters, Pinguïns, F1 & F2                  

(Pietentraining)* 

11:00 – 12:00 E1, E2, E3, E4 & E5 

12:00 – 13:00 D1, D2, D3 & D4 

13:00 – 14:00 C2, C3 & C4 

14:00 – 15:00 C1, B1, B2 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

*tijdens de pietentraining mag er 1 ouder van de Peuters of Pinquins blijven als de kinderen het te 

spannend vinden. De ouder mag dan plaatsnemen op het tribune. 

** svp buiten blijven wachten totdat er door de organisatie wordt aangegeven dat de kinderen naar 

binnen mogen. 

Misschien zal er aan de trainers ondersteuning gevraagd worden bij de clinics, maar dit zal dan nog 

worden aangegeven in de Trainersapp. 

 

Op dit moment staat er nog op de planning van de KNKV dat zaterdag 12 december een competitie 

zaterdag zou kunnen zijn als de maatregelen dat toelaten. 

Als de competitie nog niet van start gaat regelen we weer onderlinge wedstrijdjes in de Buitenhof. 

Hierover volgt z.s.m. informatie als er meer duidelijkheid over is. 
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Wedstrijden 

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 

(tel.nr. in het programma). 

* afmelden d.m.v. app op woensdag tussen 18:00 en 19:00.. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

Senioren-spelers Willeke  

Junioren A spelers Thijs*  

Aspiranten B spelers Jazz*  

Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

Aspiranten C spelers Vito*  

Pupillen D spelers Okker*  

Pupillen D, E & F scheidsrechters Marit  

Pupillen E & F spelers Robert*  

 

Opstellingen 

Zaterdag 21 november – geen wedstrijden 

team opstelling reserve 

1/2 
   

   

3 
   

   

4 
   

   

5 
   

   

6 
   

   

7 
   

   

8 
    

    

9 
    

    

A1 
    

    

A2 
    

    

B1 
    

    

B2 
    

    

C1 
    

    

C2 
    

    

C3 
    

    

C4 
    

    

D1 
    

    

D2 
    

    

D3 
    

    

D4 
    

    

E1 
    

    

E2 
    

    

E3 
    

    

E4 
    

    

E5 
    

    

F1 
    

    

F2 
    

    

 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Programma 

Zaterdag 21 november – geen wedstrijden 

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

         

         

klasse  nr  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accomodatie  veld  autorijders (ouders van) 
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Kalenders en roosters 

Trainingstijden zaal 

 

Trainingen 

  maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag   

  Buitenhof1 Angolastraat4 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder Brahmslaan5   

11:15-12:15         
Pinguïns 

Peuterpret  
11:15-12:15 

~~~          ~~~ 

17:30-17:45 

  

E1 t/m E5, 

F1, F2 

17:30-18:25 

   

 

  

17:30-17:45 

17:45-18:00 

D1, D2, D3 

17:45-18:40 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

A2, B1, C2 

18:00-18:55 

 

D1/D2/D4* 

18:00-18:55 

C2, C3, C4 

18:00-18:55 

E1 t/m E5, 

F1, F2 

18:00-18:55 

 

 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

D3 

18:15-19:10 

B2, C4, D4 

18:15-19:10 

18:15-18:30 
wisselblok 

18:25-18:35 

18:30-18:45 

 

18:30-18:45 

A1, C1 

18:35-19:25 

wisselblok 

18:40-18:50 

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

18:55-19:05 
wisselblok 

18:55-19:05 
wisselblok 

18:55-19:05 

wisselblok 

18:55-19:00 

C1, C3 

18:50-19:40 

19:00-19:15 

  

19:00-19:15 

S7, S8 

19:05-19:55 

wisselblok 

19:10-19:15 

B2, 

D1/D2/D4* 

19:05-19:55 

A2, B1 

19:05-19:55 

wisselblok 

19:10-19:20 

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

19:25-19:35 

S5, S6 

19:20-20:10 

19:30-19:45 

   

19:30-19:45 

S3, S6 

19:35-20:30 

wisselblok 

19:40-19:50 

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

19:55-20:00 
wisselblok 

19:55-20:00 wisselblok 

19:55-20:05 

S3, A1 

19:50-20:45 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

20:00-21:00 

    

20:00-20:15 

S7, S8* 

20:05-21:00 

wisselblok 

20:10-20:15 

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

20:30-20:45 

 

wisselblok 

20:30-20:40 

    

20:30-20:45 

20:45-21:00 

S1, S2 

20:40-22:00 

wisselblok 

20:45-20:55 20:45-21:00 

S1, S2 

20:55-22:15 

21:00-21:15 

   

wisselblok 

21:00-21:10 

   

21:00-21:15 

S4, S9* 

21:10-22:00 

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

21:30-21:45 

      

21:30-21:45 

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

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

     * Om de week afwisselen in tijdstip  

1 Sporthal De Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft  
2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 

5 Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 

• D1/D2/D4: zie schema elders in deze Korfpraat. 

• De oneven weken trainen S7 en S8 om 20:05, S4 en S9 om 21:10 

• De even weken trainen S4 en S9 om 20:05 en S7 en S8 om 21:10 
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Kalenders en roosters 

Oudertraining 

Voorlopig even geen oudertraining, helaas. Als de situatie het weer toelaat kan er op maandagavond van 20:00 tot 21:00 getraind 

worden op het veld. 

 

Helden van de week/Filmen Excelsior 1 

datum wedstrijd aanvang wedstrijd filmen eigen wedstrijd aanwezig 
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Kalenders en 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 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ 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, Marco van der 

Linden, Marit Nieuwerf, 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 

Speelschema 

datum speelronde datum speelronde 

21-11-2020 Zaal ronde 1 17-04-2021 Veld ronde 9 

28-11-2020 Zaal ronde 2 24-04-2021 Veld ronde 10 

05-12-2020 Zaal ronde 3 15-05-2021 Veld ronde 11 

12-12-2020 Zaal ronde 4 29-05-2021 Veld ronde 12 

09-01-2021 Zaal ronde 5 05-06-2021 Veld ronde 13 

16-01-2021 Zaal ronde 6 12-06-2021 Veld ronde 14 

23-01-2021 Zaal ronde 7   

30-01-2021 Zaal ronde 8   

06-02-2021 Zaal ronde 9   

13-02-2021 Zaal ronde 10   

06-03-2021 Zaal ronde 11   

13-03-2021 Zaal ronde 12   

20-03-2021 Zaal ronde 13   

27-03-2021 Zaal ronde 14   

 

 

Activiteitenkalender 

Bekijk de meest actuele agenda op www.ckv-excelsior.nl/agenda.  

datum activiteit 

19-12-2020 Save the date! Caro, Henk & Gre 

 

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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