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Praatjes en mededelingen 

Nieuw complex Excelsior officieel geopend  

Afgelopen zaterdag was het een drukte van jewelste op het sportpark bij korfbalvereniging Excelsior. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de herinrichting van Sportpark Biesland, wat heeft 

geresulteerd in een prachtig mooi en nieuw complex voor Excelsior. Door velen zelfs omschreven als 

het mooiste korfbalcomplex van de regio, zo niet van Nederland. 

Om 9:30 uur was de eer aan de C2 van 

Excelsior, om als aller eerste een officiële 

competitiewedstrijd te spelen op ons nieuwe 

Leen van den Hooff-veld. Onder het motto 

een goed begin is het halve werk won de C2 

hun wedstrijd direct met een overtuigende 

15-3 uitslag!  

 

Later op de middag was het de beurt aan de selectie van Excelsior. Met tussendoor de officiële opening 

van ons nieuwe sportpark door Wethouder van de Gemeente Delft Karin Schrederhof. Na mooie 

woorden van Nelleke Kamps (bestuurslid), Karin Schrederhof, (wethouder) en Roel Swaap (Stichting 

Sportpark Biesland) over onze vereniging en in het bijzonder over onze voorzitter Leen van den Hooff 

knipte de wethouder en onze voorzitter gezamenlijk het lintje door en was het nieuwe complex 

officieel geopend. 

 

Hierna was het de beurt aan het vlaggenschip van Excelsior. Onder leiding van nieuwbakken coach 

Marco Swikker pakte zij  vrijwel direct het initiatief in de wedstrijd tegen de nummer zeven op de 

ranglijst ONDO. Voor rust scoorde zij  vrij eenvoudig wat resulteerde in een 13-10 ruststand. 

 

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

In de rust van de wedstrijd nam voorzitter Leen van den Hooff opnieuw het woord. Ditmaal om eerst 

een aantal jubilarissen die al 25 jaar lid zijn van de vereniging in het zonnetje te zetten. Fleur van der 

Kant, Jill Koster, Job van den Berg, Koen van Domburg, Laura Baks, Lisanne Bron en Nikki Koster van 

harte gefeliciteerd. 

 

Als allerlaatste werd Stephan Dijkgraaf in het zonnetje gezet door 

onze voorzitter en werd onderscheiden met de jaartrofee. Stephan 

ontving deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor 

Sportpark Biesland en in het bijzonder voor zijn inzet voor onze 

vereniging! 

Proficiat Stephan dit heb jij meer dan verdient!  

Na de rust werd de wedstrijd een echt spektakel stuk dat past bij de 

opening van een nieuw complex. Er volgde o.a. een mooi blok, een 

zittend-doelpunt en een gouden wissel en Excelsior gaf de 

voorsprong niet meer uit handen en won uiteindelijk de wedstrijd met 

22-21. Een zeer belangrijke overwinning met het oog op de 

doelstelling, behoud in de overgangsklasse.  

 

Na de wedstrijd werd er in het zonnetje nog lang geborreld onder het genot van een hapje en drankje. 

En verlengde trouwe sponsoren Glashandel Zantman, PLUS Martin Panis, TOPdesk en G-kracht de 

sponsorcontracten met Excelsior.  

 

Al met al een zeer geslaagde dag!  
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Praatjes en mededelingen 

Lidmaatschap opzeggen voor 1 mei 

Het ziet er naar uit dat we komend jaar weer lekker kunnen korfballen, en zelfs in een gloednieuw 

sportpark, dus dat wil je uiteraard niet missen! 

Wil je toch je lidmaatschap opzeggen, dan moet je dit doen vóór 1 mei door dit schriftelijk of per e-

mail aan het secretariaat doorgeven. Doe je dat niet, dan ben je weer voor een jaar lid. 

Wil je gewoon lid blijven hoef je daar dus niets voor te doen. Wil je wel lid blijven maar niet meer 

korfballen? Geef dit dan ook vóór 1 mei aan, anders blijf je spelend lid! 

Het emailadres van de secretaris is secretaris@ckv-excelsior.nl 

Het bestuur 

 

Spelochtend voor pinguïns geslaagd 

Alle ingrediënten voor een gezellige ochtend voor de 

jongste kinderen waren aanwezig; 

- het springkussen  

- slingers en ballonnen 

- muziek 

- leuke korfbalspelletjes 

- fijne trainers 

- een enthousiast groepje kinderen 

 

Na afloop van de training kwam iedereen bij elkaar 

voor een bekertje limonade en fruit. En toen 

klonken de volgende reacties; 

•  Mag ik nu op het springkussen?  

•  Ik wil wel een glittertatoo!  

•  Mag ik een vlinder,  een slang of een paard op 

mijn gezicht geschminkt?  

•  Ja, ik wil nog wel een keertje komen! 

 

Tot een volgende keer allemaal!  

Nieuwe kinderen blijven altijd welkom, ook al zijn de 

vriendjestrainingen nu even klaar.  

Groetjes van de ledenwerfcommissie 

Sofie, Desiree, Mirjam, Nicole en Malika 

 

Schoolkorfbal 

Vrijdag 20 mei 2022 van 16:00 t/m 19:00 

Er wordt weer een Schoolkorfbaltoernooi georganiseerd op het sportpark Biesland door Excelsior, 

Fortuna en DES. Het mag weer!!! Deze zal worden gehouden op vrijdagmiddag/avond: 20 mei van 

16:00 uur tot 19:00 uur. Op deze middag/avond kan Excelsior jouw hulp hard gebruiken, denk onder 

andere aan het fluiten van de wedstrijden, het begeleiden van een team, klaarzetten en opruimen van 

palen en lijnen; verkoop in de kantine. Kortom er is genoeg te doen die middag/avond. Graag willen wij 

je dan ook vragen om deze middag/avond alvast vrij te houden, indien mogelijk natuurlijk, en je te 

zijner tijd op te geven om te kunnen helpen. 

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

23 april 2022: de opening van de nieuwe veldaccommodatie op sportpark Biesland: een feestelijk 

moment onder een heerlijke lentezon. Het 180 graden gedraaide veld biedt iedereen op het terras nu 

een vrij uitzicht op het hele 1e veld.  

Excelsior 5 kwam om half 11 ’s ochtends tegen Die Haghe 4 nog niet gemakkelijk op gang, want in een 

trage wedstrijd werd met 6-10 verloren. Hierna startte Excelsior 7 moeizaam tegen Paal Centraal 3, 

maar na een 1-5 achterstand werd in de 2e helft goed doorgezet, en was het erop en erover naar een 

9-11 overwinning.  

De geroutineerde koploper KCC/CK Kozijnen 4 bleek te sterk voor Excelsior 2. Kelly probeerde door het 

inzetten van meer ervaren reserves het tij nog te keren maar het 2e verloor na een matige wedstrijd 

met 13-16. 

Na de officiële opening speelde Excelsior 1 onder leiding van interim coach Marco Swikker voor een vol 

terras de belangrijke wedstrijd tegen het onderaan staande ONDO uit Middelburg. Dit werd een 

boeiende wedstrijd met veel fraaie acties van beide ploegen, zowel aanvallend als verdedigend, en met 

een spannend scoreverloop. Na een 13-10 stand bij rust leek Excelsior 1 in het begin van de tweede 

helft heel goede zaken te doen door de voorsprong uit te bouwen naar 5 punten, maar de snelle heren 

van ONDO bleven gevaarlijke druk geven op de verdediging, daarbij haperde de aanval van Excelsior 

even, en het verschil verdween als sneeuw voor de zon. In een spannende eindfase werd realiseerde het 

1e alsnog een voorsprong van 2 punten, en bij een stand van 22-21 klonk het bevrijdende laatste 

fluitsignaal. 

Van de uitwedstrijden waren er 3 verplaatst naar een latere datum: Excelsior 3, 6 en 9 speelden dus 

niet. 

De overige 2 uitwedstrijden waren allebei in Capelle a/d IJssel: eerst Excelsior 8 dat tegen KCC 7 

speelde, waarin Rachelle nu een heer als tegenstander trof. Vooraf leek dit een sterke tegenstander, 

maar de harde wind deed niets af aan de schotzuiverheid van het 8e, want het werd een gemakkelijke 

6-16 overwinning. Micke bedankt voor het reserve zijn. De wedstrijd tussen KCC 5 en Excelsior 4 ging 

wat meer gelijk op, maar in de loop van de 2e helft ging de lengte en de reboundkracht van het 4e echt 

voordeel opleveren, en werd het een 12-16 overwinning. 

In de komende 2 weken vallen veel feestdagen, en alle teams bekijken zelf in overleg met de trainers of 

en wanneer ze de trainingen laten vervallen.  

Voor Excelsior 3 en 6 staan dan op zaterdag 7 mei de inhaalwedstrijden van afgelopen zaterdag 

gepland, dus die trainingen zullen zoveel mogelijk wel doorgaan. 

Excelsior 1 en 2 spelen op dinsdag 3 mei thuis oefenwedstrijden tegen KIOS 1 en 2; beide wedstrijden 

zijn om 20.30 uur. Scheidsrechters daar zijn Bertjan en Erik de K. 

 

Attentie: de komende 2 zaterdagen 30 april en 7 mei zijn er geen wedstrijden; de overige speeldata 

zijn  14 mei, 21 mei, 28 mei, 11 juni en 18 juni. 

Heb je je afwezigheid nog niet doorgegeven, doe dat dan zo snel mogelijk, want je wilt je team toch 

niet met te weinig spelers laten staan. 

Willeke 

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Junioren 

Dat het verplaatsen van de wedstrijd van de A1 tegen Fortuna A5 (naar maandagavond 16 mei) geen 

onnodige actie was bleek op vrijdag middag, toen er nog maar drie spelers uit de A2 overgebleven 

waren om tegen Fortuna A6 aan te treden. In een gelegenheidsmix van A2, B2, A1 en 7 kon de 

wedstrijd toch gespeeld worden. Verdedigend viel er nog wat te verbeteren, maar aanvallend werd er 

genoeg gecreëerd om met 14-8 de overwinning binnen te halen. Cristina, Maya, Lucia, Sanne, Anouk, 

Yra, Milan, Paul, Mark, Rick bedankt voor het invallen! 

Komende twee zaterdagen zijn vrije weekenden zonder competitie. Aankomende week wordt er door 

de junioren alleen getraind op donderdag 28 april, de week erna alleen op dinsdag 3 mei. De 

trainingen van dinsdag 26 april en donderdag 5 mei vervallen dus. 

 

Jeugd 

Trainingen: In de meivakantie is er geen trainen mede omdat er op 30 april en 7 mei niet gespeeld 

wordt. De trainingen op dinsdag 26 april en donderdag 28 april en dinsdag 3 mei en donderdag 5 mei 

vervallen voor alle B t/m F teams. 

Het is de jeugd TC gelukt om voor de B2/B3 trainers te vinden die in roulatie trainen zullen geven op 

donderdag: 

28 april en 5 mei geen trainen 

12 mei Wesley & Leonie/Roxanne 

19 mei Marit & Lynn 

26 mei Hemelvaartsdag geen trainen 
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Wedstrijden 

Uitslagen zaterdag 23 april 

klasse  wedstrijd  Uitslagen     

OKD Excelsior 1 - ONDO (M) 1 22 21   

R1F Excelsior 2 - KCC/CK Kozijnen 4 13 16   

R3O Excelsior 5 - Die Haghe 4 6 10   

S-074 Excelsior 7 - Paal Centraal 3 11 9   

A-057 Excelsior A2 - Fortuna/Delta Logistiek A6 14 8   

B-068 Excelsior B2 - Valto B4 8 6   

C2G Excelsior C1 - IJsselvogels C1 5 9   

C-076 Excelsior C2 - Avanti/Post Makelaardij C5 15 3   

D-082 Excelsior D1 - ONDO (G) D2 2 9   

D-085 Excelsior D2 - Avanti/Post Makelaardij D3 9 5   

D-090 Excelsior D3 - GKV (H) D1 4 10   

E-143 Excelsior E3 - Phoenix E2 2 2   

klasse  wedstrijd        

R2J Die Haghe 3 - Excelsior 3     uitgesteld naar 7 mei 

R2M KCC/CK Kozijnen 5 - Excelsior 4 12 16   

S-068 KCC/CK Kozijnen 7 - Excelsior 8 6 16   

S-075 Nieuwerkerk 8 - Excelsior 9     uitgesteld naar 11 mei 

A-051 Fortuna/Delta Logistiek A5 - Excelsior A1     uitgesteld naar 16 mei 

B2G Nieuwerkerk B2 - Excelsior B1 5 10   

B-071 Twist B2 - Excelsior B3 4 7   

C-079 Nieuwerkerk C4 - Excelsior C3 3 4   

D-094 Korbis D4 - Excelsior D4 7 3   

E-127 Avanti/Post Makelaardij E5 - Excelsior E1       

E-135 KCC/CK Kozijnen E2 - Excelsior E2 7 1   

F-065 KCC/CK Kozijnen F1 - Excelsior F1     uitgesteld naar 18 mei 

F-079 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Excelsior F2       

F-078 ONDO (G) F5 - Excelsior F3     uitgesteld naar 25 juni 

 

 

Wedstrijdverslagen 

C2 

Ja ja de C2 mocht de competitie thuis openen op het hoofdveld. We willen er wat moois van maken 

tweede helft veld dus de afspraken waren duidelijk. Geconcentreerd verdedigen en fanatiek aanvallen. 

En dat deden we! We waren het hoofdveld waardig vandaag en hebben goed gespeeld. Een goede 15-

3 overwinning en het eerste team dat op het nieuwe veld een competitie wedstrijd gewonnen heeft 

         

  

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

E1 

De E1 mocht tegen Avanti. Weer heerlijk op het veld. Kids waren heel erg gretig en hadden 9 van de 10 

onderschepping te pakken. Ook de doorlopen van de mannen waren formidabele. Ook de dames 

maakten een paar mooie schoten. De trainingsvormen kwamen terug in het spel, dit maakte de coach 

erg blij! Op naar de meivakantie!! 

 

D1 

 

 

D4 

Korbis versus Excelsior D4: Waar onze tegenstander wakker(der) begon, wisten we de wedstrijd mooi 

naar ons toe te trekken halverwege de 1e helft met een 3-3 ruststand. Helaas wist Korbis er halverwege 

de 2e helft een tandje bij te zetten en verloren we zelf een beetje de concentratie waardoor de 

eindstand 7-3 werd. 

Geniet lekker van een paar weekjes geen school- en korfbalverplichtingen. Over een paar weken weer 

fris en fruitig aanwezig. 

F2 

De F2 mocht vandaag op bezoek bij Fortuna F3. Het werd een spannende en gelijkopgaande wedstrijd 

waarbij Fortuna steeds op voorsprong kwam, maar wij elke keer goed terugkwamen. We waren scherp 

met het verdedigen van de ballijnen waarbij we veel ballen konden onderscheppen. Ook speelden we 

de bal goed over en kregen daardoor veel kansen. Helaas gingen veel kansen er niet in, maar we wisten 

er toch nog 6 te scoren. Fortuna scoorde er ook 6. Het werd daardoor 6-6 

B3 

De B3 mocht vanochtend tegen twist B2. We speelde in de aanval goed rond lieten de bal het werk 

doen en gooide regelmatig raak. Bijna iedereen kreeg de kans om te scoren. De verdediging had het 

best wel goed dicht, we zaten er goed boven op en gaven niet heel veel kansen weg. Eigenlijk was het 

gewoon een goede wedstrijd die leuk was om.te zien en nog  erdient gewonnen ook. Goed gedaan 

B3!! Gr Renzo 
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Wedstrijden 

E3 

De E3 mocht in de middag aantreden tegen phoenix. Ezra en Krijn waren er helaas niet en bij een paar 

was de vermoeidheid van afgelopen weken goed te merken. Gelukkig hadden we Dorien, Mika en Evi 

als invallers. Bedankt! Jullie hebben top gespeeld. We begonnen  lekker fel en Mika kon al heel.snel de 

1-0 er in gooien. Maar phoenix gaf echt nog niet op en gooide al snel de 1-1 er in. Lizz scoorde maar 

ook daar had phoenix een antwoord op. 2-2. We speelde allemaal goed samen en de bal ging lekker 

snel al was die ene grote heer best wel lastig om overheen te gooien. Zowel phoenix als wij kregen een 

paar hele mooie kansen maar miste ze allemaal waardoor de eindstand 2-2 bleef. Goed gespeeld E3 en 

nogmaals super bedankt invallers! Gr Sten en Renzo 

 

D2 

De D2 mocht vandaag aantreden tegen Avanti.  

De voorbereiding was niet echt heel fijn, want 5 

van de 8 kids speelden een deel mee bij de D1, 

maar eigenlijk was hier vanaf het begin af aan niks 

van te merken. Jullie begonnen scherp en na 

onoplettendheid van Avanti kwamen we al vrij snel 

op een 1-0 voorsprong. 

Soms was de ene aanval beter dan de andere, 

maar wat zaten er leuke ballen tussen. Afgelopen 

week hadden jullie ook goed getraind en ook op 

de training zien we de oefeningen die we wekelijks 

terug laten komen nu ook in de wedstrijden terug 

komen.  

Met rust stonden we 2-6 voor. In de rust gaven we 

nog wel aan er nu niet te makkelijk over te gaan 

denken maar wel scherp te blijven en dit lukte 

jullie goed. Soms wat onoplettendheid waardoor 

Avanti toch die goal wist te maken, maar 

uiteindelijk was het een makkelijk overwinnen van 

10-5. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Geen wedstrijden komende week. 

Team Teamleden Afwezig Reserve / invallers 

1/2 
   

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

A1    

A2    

B1    

B2    

B3    

C1    

C2    

C3    

D1    

D2    

D3    

D4    

E1    

E2    

E3    

F1    

F2    

F3    

 

 

 

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. 
* 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 Okker*  

Pupillen D spelers Robert  

Pupillen D, E & F scheidsrechters Erik  

Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijden 

Wedstrijdprogramma 

Geen programma  
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  Dinsdag  Woensdag Donderdag    

  Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 1 Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4   

18:00-18:30   
E1, E2, E3 

F1, F2, F3 
D3, D4 D1, D2 

  

B1 
E1, E2, E3 

F1, F2, F3 
D1, D2  D3, D4  

18:00-18:30 

18:30-19:00     18:30-19:00 

19:00-19:30 

B1 

 

C1, C2, C3 A1, A2 B2, B3 

  

S3, C1 A1, A2 B2, B3 C2, C3 

19:00-19:30 

19:30-20:00 

S3 

  19:30-20:00 

20:00-20:15 
 

S7, S8 S6 

  

S4 

  

S7, S8 

   20:00-20:30 

20:15-20:30 

S9 

     20:15-21:15 

20:30-21:00 

S1, S2 S1, S2 

S5, S6  

  20:30-21:00 

21:00-21:15           21:00-21:15 

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

21:30-22:00        21:30-22:00 

Veld 1 is het hoofdveld direct bij de kantine 

Veld 2 is het veld voor de (oude) garageboxen; met dug-outs 

Veld 3 is het veld achter het hoofdveld 

Veld 4 is het veld achter veld 3 

 

 

Trainingstijden veld 
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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, 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 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

13-05-2022 Teamuitje Excelsior 9 

20-05-2022 Schoolkorfbal vrijdag 16:00-19:00 uur 

26-05-2022 Dubbelschiettoernooi 

01-06-2022 Oostpoort sportdag tot 13:00 uur 

09-06-2022 Sportdag Cornelis Musiusschool tot 15:00 uur 

09-07-2022 DVA op de velden (2 weken) 

17-06-2023 Excelsior 103 jaar 
 

 

Schoonmaakrooster 

Datum (vrijdag) Team Coördinator 

29 april Excelsior 2 Jasper 

6 mei Excelsior 3 Vito 

13 mei Excelsior 4 Sharmaine 

20 mei Excelsior 5 Lex 

27 mei Excelsior 6 Gina 

10 juni Excelsior 7 Danique 

17 juni Excelsior 8 Nathan 

24 juni Excelsior 9 Carolien 

 

Regels schoonmaken  

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine;  

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers;  

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd;  

▪ Aanvang schoonmaken 19:00;  

▪ Als de coördinator heeft geruild, dient dit aan redactie van de Korfpraat te worden  

  gemeld d.m.v. een mail naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Schoonmaaktaken  

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc  

  schoonmaken.; prullenbak legen  

▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen  

  bijvullen, prullenbak legen.  

▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen  

▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken  

  legen  

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 
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