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Nieuws en mededelingen 
 

Woord van de redactie 

Door Juan 

December. De laatste maand van 2013 is aangebroken. Voor sommigen de leukste maand van het jaar (Sinterklaas, 

Kerst, Oud & Nieuw, dertiende maand ;)). Voor anderen een maand vol met drukte en stress (Sinterklaas, Kerst, Oud 

& Nieuw, verjaardag Julia, kinderfeestje, familiefeest, kerstviering op school, kerstviering op Excelsior, verbouwing… 

en geen dertiende maand ;(). Maar gelukkig is daar de Korfpraat, de baken die voor ons de maand december nog meer 

opluistert/ de baken die ons door de maand december heen loodst! 

Deze week een bomvolle Korfpraat! Laten we eens beginnen bij de Pietentraining van de pinguïns. Een kleurrijk verslag 

van Marit, mét foto’s. Ik heb Marit gecomplimenteerd om haar schrijfstijl, erg leuk! Ook heeft ze een fijn-te-lezen 

wedstrijdverslag ingediend. En nu we het toch over de wedstrijdverslagen hebben, een primeur (althans, sinds ik de 

Korfpraat verzorg): de A-teams hebben allen een wedstrijdverslag ingediend! Super, en ik weet zeker dat ik niet de 

enige ben die middels het verslag jullie wedstrijd herbeleef ;) 

Erik maakt hier wel een belangrijk punt duidelijk. Wie de schoen past, trekke hem aan… 

Vergeet de datum van de nieuwjaarsreceptie niet in uw/jouw agenda te zetten. Ook ik zal er zijn, dus mocht u/je een 

gezicht bij die Korfpraatwijsneus willen krijgen, komt allen! Uh… ook als u/je geen gezicht van die Korfpraatwijsneus 

wilt krijgen, komt allen! 

Het bezoek van Sinterklaas is natuurlijk ook nog noemenswaardig te vermelden, met het Excelsior-kerstdiner in het 

vooruitzicht. 

 

Let ook nog even op de wijzigingen in: 

▪ het afbelschema 

▪ de trainingstijden (hier en hier) 

 

Tot slot, achterin deze Korfpraat zijn de winnende lotnummers van de Grote Clubactie opgenomen. In de prijzen ge-

vallen? Vanaf deze plek, gefeliciteerd! 

 

Oh ja, nog één ding, de papieren Korfpraat is deze week verstoken van: 

▪ Flyer kerstdiner 

▪ Uitslag Grote Clubactie 

▪ Activiteiten zaalcommissaris 

 

Veel leesplezier!  

 

Gebruik sporthal de Buitenhof 

Door Erik de Koning 

Afgelopen twee weken was ikzelf de laatste die de sporthal verliet en schrok een beetje van wat ik allemaal aantrof. 

In de zaal staan genoeg prullenbakken. Gooi de rotzooi gewoon in de daarvoor bestemde bakken. Nu moest het laatste 

team dit allemaal voor jullie opruimen. Verder vond ik een bal met daarop B2, een bal met daarop E1, een shirt met 

nummer 2 van het Wasmachinehuis (B2 of C3), de ballentas van A4 met inschietshirt 10 (op maandag werd deze tas 

wel gemist en is weer terug bij A4; inschietshirt 10 zit nog steeds in de ballentas, want op de training heeft Mario aan 

jullie gevraagd wie dit shirt kwijt was, maar blijkbaar was niemand het kwijt…), een sponsorbroek nummer 9 (waar-

schijnlijk Excelsior 5 of 7), twee ballen van C1 (Laura heeft de twee ballen ondertussen terug). Tot nu toe heeft niemand 

de overige spullen gemist. Maar beste leden: zo gaan wij toch niet om met spullen die van een ander zijn? Je hebt de 

sponsorkleding en ballen in bruikleen gekregen van Excelsior. De spullen zijn af te halen bij Erik de Koning. 



Nieuws en mededelingen 
 
 

Uitkomen clubblad 

Het clubblad dat verschijnt op zondag 22 december is de laatste van het jaar 2013. Bewaar dit clubblad goed. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Beste leden, oud-leden, ouders en vrienden van Excelsior, 

 

Op zaterdag 4 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Vorig jaar hadden we een zeer gezellige receptie met een 

hoop mensen. Komen jullie dit jaar allemaal weer om te proosten op een mooi, gezond en sportief nieuw jaar? Te-

vens zullen er weer een aantal mensen in het zonnetje gezet worden, omdat zij al heel lang lid zijn bij Excelsior. 

 

De nieuwjaarsreceptie is van 16.00 – 19.00 in de kantine van ons clubhuis in sportpark Biesland. 

 

Team van de Week bij Excelsior 1 

Bij iedere thuiswedstrijd van Excelsior 1 tijdens het zaalseizoen is er een Team van de Week. Het Team van de Week 

mag voorafgaand aan de wedstrijd van Excelsior 1 oplopen met de helden en heldinnen uit het eerste. Dit zaalsei-

zoen komen alle pupillen en C-teams een keer aan de beurt. 

Dus wil jij oplopen met Reinier van der Hoek of Lisanne Halbe? Kijk dan in onderstaand schema en zorg dat je aanwezig 

bent als jij aan de beurt bent! Moedig na het oplopen Excelsior 1 goed aan, zodat zij zeker weten winnen! 

Datum Wedstrijd Team van de Week 

za 7/12 16:55 Excelsior 1 - Sporting Delta 1 C2 

za 21/12 16:45 Excelsior 1 - EKVA 1 C3 

za 18/1 17:00 Excelsior 1 - Sporting Trigon 1 Pinguïns 

za 1/2 17:00 Excelsior 1 - Drachten / vd Wiel 1 C1 

za 1/3 16:50 Excelsior 1 - Hoogkerk 1 D1 
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Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Ten eerste een bedankje aan Frido Kuiper, want in de loop van afgelopen week werd duidelijk dat zowel voor Excelsior 

5 als Excelsior 4 geen externe scheidsrechter zou komen. Heel snel wist hij te regelen dat deze wedstrijden door Piet 

Ekelmans en hemzelf gefloten werden. Bedankt heren! 

Excelsior 1 en 2 reisden naar het Friese Drachten voor de wedstrijden tegen Drachten/Van der Wiel 1 en 2. De fysiek 

sterke thuisploegen waren een maatje te groot voor onze selectie. Excelsior 2 moest helaas met 20-12 het onderspit 

delven, en Excelsior 1 had na een 8-8 gelijke stand bij rust nog wel mogelijkheden, maar moest toch een 20-16 neder-

laag slikken.  

Ook Excelsior 7 speelde uit, een stuk dichterbij, in Zoetermeer tegen De Meervogels 9. Met Daan als invaller en Roos 

en Marijn als reserves werd het tegen het Zoetermeerse veteranenteam een hele leuke wedstrijd met veel doelpunten: 

een 11-19 overwinning. 

Alle andere teams speelden thuis: Excelsior 6 had het met Jörgen en Johan als invallers moeilijk tegen het fysiek spe-

lende Tempo 7. In de eerste helft ging het gelijk op, maar in de tweede helft wisten de bezoekers een gaatje te slaan 

en gingen met een 13-17 terug naar Alphen a/d Rijn. 

Excelsior 5 had deze week Fleur en mijzelf als invalsters en speelde een leuke wedstrijd tegen het Haarlemse Rapid 4. 

Wel werden nogal wat kansen gemist, en bleef het daardoor tot het einde toe spannend. De 7-4 ruststand werd om-

gezet in een 10-8 winst. 

Bij Excelsior 4 zijn inmiddels drie heren geblesseerd (de leeftijd?) en Arjan speelde mogelijk zijn laatste wedstrijd voor 

zijn verhuizing naar Duitsland. Tegen Valto 3 moest er hard gewerkt worden, en in de loop van de 2e helft was het 

Arjan die met twee korte kansen het verschil van twee punten maakte en daarna werd er heel degelijk met 17-13 

gewonnen. 

Excelsior 3 kreeg IJsselvogels 3 op bezoek, wist deze ploeg verdedigend vrij goed in bedwang te houden, maar heeft 

zelf nog steeds moeite met scoren. Na een kleine achterstand bij rust werd het 7-13 voor de bezoekers. 

 

Aanstaande zaterdag staan Excelsior 1 en 2 voor een extra uitdaging, zij krijgen de koplopers Sporting Delta 1 en 2 op 

bezoek. Hopelijk kunnen beide teams voor een leuke verrassing zorgen. Succes! 

 

Mededeling trainingstijden 

Let op: deze week is er op donderdag 5 december geen trainen. De training van Excelsior 1 en 2 van de donderdag is 

verplaatst naar woensdag 4 december 19-20 uur. De teams die normaal op dit uur trainen, gaan van 18-19 uur trainen, 

en de trainingen van de teams die normaal dan trainen, vervallen. 

Nog even verder kijkend: zaterdag 21 december spelen alle teams!, daarna zijn 28 december en 4 januari vrije week-

einden. 
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Juniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Valto A1 - Excelsior A1 

Door Conno van der Pijl 

Na de volle winst van vorige week, ging deze week de 

wedstrijd in De Lier verloren. Ondanks de inzet en moti-

vatie kon onze A1 de tegenstander dit keer niet bijhou-

den. Vooral in de eerste helft kwam Excelsior op ruime 

achterstand (9-4). In de tweede helft kwam de A1 aardig 

terug door vier doelpunten op rij voor Excelsior. Maar een 

marge van drie doelpunten was niet meer te slechten. De 

wedstrijd ging verloren met 14-11. 

 

Wat opviel, was dat de dames goed op schot waren. Ze-

ven van de elf doelpunten werden door de dames ge-

scoord. In de eerste helft scoorden Danique (2x) en Emily. 

De enige heer die in de eerste helft scoorde was Wouter 

(strafworp 8-4). In de tweede helft scoorden de dames 

ook de meeste doelpunten. Danique scoorde haar derde 

doelpunt, Charlotte scoorde in de 14e minuut. Dominique 

was in de laatste vijf minuten ons geheime wapen. Als een 

duiveltje uit een doosje wist ze twee keer een mooie 

doorloopbal te scoren. De heren scoorden in de tweede 

helft drie keer: tweemaal uit een vrije bal (Wouter en San-

der R) en een afstandsschot (Wouter). 

 

Excelsior A2  -  Fortuna A3 

Door Marit Nieuwerf 

U zult het misschien niet geloven, maar het is echt ge-

beurd. De vorige keer dat er een stukje moest worden ge-

schreven, had ik niet goed opgelet en niks opgeschreven. 

Deze keer zat ik langs de kant met een blessure en ik 

dacht, laat ik het nu eens goed doen. Speciaal een schrift 

en een pen meegenomen. Alles genoteerd wat er ge-

beurde en wie er scoorde. En nu zit ik dit stukje te schrij-

ven en ligt het schrift nog in de Buitenhof, hoe is het mo-

gelijk. In ieder geval is er wel een stukje!  

We begonnen de wedstrijd tegen Fortuna weer met een 

goede spirit. Al snel kwamen we 1-0 voor, maar die score 

werd helaas heel snel beantwoord door Fortuna, 1-1. Het 

spel ging verder en we gingen een tijdje gelijk op. Steeds 

als wij scoorden, kwam Fortuna er achteraan. Toen wis-

ten we voor te komen met 5-3. Die voorsprong was niet 

voor lang, want Fortuna bleef ook scoren. De heer van 

Sander was erg op schot en jammer, maar helaas, hij bleef 

de ballen die hij schoot, scoren. Toen gingen we de rust in 

met 8-6. 

Na de rust begon Fortuna sterk en was het al snel 8-8. Dit 

was natuurlijk niet de bedoeling! Na nog een paar aanval-

len stonden we 10-9 voor en met nog een paar minuten 

op de klok werd het echt spannend. Langs de kant hadden 

we het bijna niet meer van de spanning. En natuurlijk zal 

je dan net zien, Fortuna maakt de gelijkmaker met nog 

drie minuten op de klok. Het was 10-10 en wij hadden de 

bal in de verdediging. We probeerden de bal nog naar de 

aanval te krijgen, maar dit was tevergeefs. Met een hele-

boel spanning in de laatste minuten eindigde de wedstrijd 

met een gelijke stand van 10-10. Erg jammer dat we uit-

eindelijk niet hebben gewonnen, maar in ieder geval nog 

wel één punt! 

 

Op naar volgende week tegen de Danaïden. Excuses voor 

dit wat magere stukje. Ik beloof u dat er volgende week 

een dijk van een stuk in de Korfpraat komt te staan en dat 

ik dan niet mijn schrift vergeet in de zaal. A2, ik ben weer 

trots op jullie, volgende week weer keihard knallen!  
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Excelsior A3 – VEO A4 

Vandaag de derde wedstrijd en het zou leuk zijn om er nu weer eens één te winnen. VEO kennen we al van de veldpe-

riode, dus dat moet geen onmogelijke opdracht zijn. Tom, Jesse, Roos en Josanne moesten beginnen met de punten 

te maken, terwijl Marijn, Marvin, Leonie en Linda ze juist moesten proberen te voorkomen. Zwaan en Hugo zaten op 

de bank. 

 

Net als vorige week kwam Excelsior goed uit de startblokken. De eerste minuut wist Roos met een doorloop de score 

te openen (1-0), terwijl een minuut later Tom met een driemeterschot de (2-0) aantekende. Wie echter dacht dat de 

wedstrijd in de knip zat, kwam bedrogen uit. Er werd onzuiver gespeeld en dat resulteerde tot veelvuldig balverlies. 

De verdediging had af en toe moeite om de bal in het aanvalsvak te krijgen. Veel onderscheppingen of ballen in nie-

mandsland leverde VEO, dat gretig speelde, veel balbezit op. In de 5e minuut werden de dames netjes uitgespeeld en 

scoorde VEO de (2-1). En niet veel later lag de 2-2 er ook in. Ons spel bleef wankelen en als er balverlies was, lukte het 

ons niet om dit te herstellen: het geloof moesten we weer even zoeken en vinden.  

Na een kwartier kon Linda, die een aantal keren geen passend antwoord had op de kwaliteit van haar dame, ook nu 

niet volgen en kwam VEO op (2-3). Excelsior kon weinig vuist maken en de vrees was er voor tegentreffers. Die kwamen 

niet. Vijf minuten voor tijd wist Excelsior met een schijndoorloop de VEO-verdediging uit elkaar te trekken en kon de 

weggetrokken Jesse de gelijkmaker scoren (3-3). Maar binnen de minuut trok VEO de stand weer in hun voordeel, via 

een doorloop (3-4) en dat was ook de ruststand. Dat de achterstand niet groter was, was mede te danken aan Marijn, 

die toch veel ballen uit de rebound wist te pakken en ook een aantal keren de VEO-se aanval wist te onderbreken door 

tegen de bal te tikken. 

 

Excelsior leefde nog, ondanks ons niet al te beste spel. We liepen alleen achter de tegenstander aan en toonde te 

weinig initiatieven. Er lag een schone taak voor coach Mario… 

 

Josanne werd gewisseld voor Zwaan. De tweede helft liet VEO zien dat ook zij snel konden scoren (3-5). Excelsior 

toonde nu echter wat meer vechtlust. In de elfde minuut resulteerde dat in een aanval waarbij Roos en Zwaan de VEO 

dames het bos instuurden en Zwaan kon scoren (4-5). Doordat er wat beter werd verdedigd, probeerde VEO het nu 

van afstand en dat resulteerde in (4-6). In de 18e minuut ging Linda voor de doorloop, maar werd op haar armen getikt. 

De hieruit volgende strafworp benutte ze netjes (5-6). Een minuut later wist Leonie met een kort schot de stand weer 

gelijk te trekken (6-6).  

In het zich terugvechtende Excelsior, was Tom iets te weinig zichtbaar. Tijdens de aanval deed hij prima mee, maar bij 

balverlies viel hij te veel en te diep terug. Tom, laat je zien de volgende wedstrijd! 

Desondanks wist Roos in de 23e minuut met een doorloop Excelsior weer op voorsprong te brengen (7-6), maar direct 

daarop kon VEO ook met een doorloop weer gelijk maken (7-7). Vanuit de spelhervatting was het Marijn die een re-

bound oppakte en de bal erin gooide. VEO wenste niet te buigen en wist in de volgende minuut ook weer via een 

doorloop te scoren (8-8). 

De resterende tijd bleef het verloop van de wedstrijd spannend. Kansen op en neer, maar er werd niet gescoord. De 

tijd tikte gestaag weg. Tien seconden voor tijd, in een laatste aanval, schoot Jesse in een alles-of-nietsschot de win-

nende treffer erin (9-8). 

Een matig begin gevolgd door een beduidend betere 2e helft zorgde voor een spannende eindstrijd. Er is mooi terug-

gekomen van 3-5 naar 9-8. Hugo wordt hierbij bedankt voor het reserve staan. 
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Tempo A4 - Excelsior A4 

Door Koen Timmerman 

De A4 kwam laat aan in Alpen aan den Rijn, dus we moes-

ten gauw de kleedkamers opzoeken. Na te hebben omge-

kleed, gingen we inschieten, maar dat was van korte duur. 

De vakken waren: Koen R, Matthijs, Cynthia en Josanne 

(A3). Het andere vak was: Dingeman, Hugo, Marloes en 

Zwaan (A3). De reserve was: Marvin. De afwezigen waren: 

Stella, Ashley en Koen T, vanwege blessures of andere ac-

tiviteiten. 

We begonnen niet scherp aan de wedstrijd en stonden in 

vier minuten door één schot, één doorloop, één straf-

worp en één vrije bal al met 4-0 achter. Nadat de storm 

van tegendoelpunten was gaan liggen, scoorde Koen R de 

aansluittreffer, door met een mooi afstandsschot te sco-

ren. Tempo maakt toen alweer de 5-1. 

Toen de vakken weer waren gewisseld, scoorde Marloes 

de 5-2 binnen. Maar door twee goede afstandsschoten 

van Tempo stond het alweer 7-2. Hierna scoorde Koen R 

weer de 7-3 met een mooi schot, maar dat mocht niet ba-

ten, want Tempo scoorde in een korte kans en maakte 

hiermee weer een verschil van vijf doelpunten. Gelukkig 

floot de scheidsrechter voor de rust en de A4 ging gauw 

de kleedkamers in. 

 

Na de rust had de A4 maar één missie, gelijk komen! Maar 

helaas, de tegenpartij scoorde alweer de 9-3 en tien mi-

nuten later werd het ook nog een 10-3. En toen was het 

wederom Koen R die scoorde met een mooi schot. Na een 

tijdje niet scoren door Excelsior, maar wel door Tempo, 

stond er op het scorebord 14-4. Toen kwam de omme-

keer bij de A4. Door schoten van Marloes en Cynthia én 

een doelpunt van Dingeman bij een vrije bal werd het nog 

14-7. Dit was ook de stand, waarbij de scheidsrechter af-

floot. 

Dit is natuurlijk erg jammer, maar we zijn nog mooi terug-

gekomen. We gaan gewoon op onze fouten trainen en de 

volgende keer in de Buitenhof gaan we van ze winnen! 

Zwaan, Josanne en Marvin, bedankt voor het invallen/re-

serve staan. 
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Wedstrijdverslagen 

Excelsior E1 – ONDO E4 

Door Job van den Berg 

De E1 is los! Dat mogen we wel zeggen na de wedstrijd van afgelopen zaterdag! 

 

Excelsior E1 speelde zaterdag om 11:00 uur in de Buitenhof tegen ONDO. Na het succes van twee weken geleden (winst 

op Phoenix) was de E1 van plan om hier nog een winstpartij aan toe te voegen. Helaas waren Lyndsey en Eelco afwezig, 

maar gelukkig wilde Isa invallen en was ook Joshua weer even terug van weggeweest. 

 

Er werden voorafgaand aan de wedstrijd twee opdrachten meegegeven aan de E1. 

1. Goed 4-0 rondspelen en vanuit daar de kansen naar binnen zoeken. 

2. Goed dicht bij je tegenstander verdedigen, waardoor wij veel ballen eruit kunnen halen en zij de ballen niet kunnen 

gooien. 

 

Dit pakte de E1 erg goed op. Zelfs zo goed dat ONDO de gehele wedstrijd geen enkele kans heeft gekregen. De ballen 

kwamen het verdedigingsvak haast nooit in en als de bal er was, werd deze weer erg snel onderschept. 

 

Aanvallend ging het ook erg goed! Er werden veel kansen gecreëerd en deze werden vaak ook goed afgemaakt. Bij rust 

was de stand dan ook terecht 6-0 in het voordeel van de E1! 

 

In de tweede helft werd er nog steeds goed aangevallen, maar werd er nog te vaak vergeten om de kansen af te maken 

door de E1. Toch liep de E1 in de laatste paar minuten van de tweede helft nog verder uit. 10-0! De stand ziet eruit als 

een oorwassing voor de tegenpartij, en dat was het ook! 

 

Een prachtige overwinning! Komende week weer hard trainen zodat we nog beter worden! Ga zo door E1! 

 

Mededeling afbelschema 

Door Erik de Koning 

Ronald en Gerdien Vreede zullen tot nader bericht Kees Arkesteijn vervangen voor het afbellen van de autorijders bij 

de aspiranten (B- en C-teams). Voor de telefoonnummers van Ronald en Gerdien, zie de Korfpraat die per e-mail is 

gestuurd (in het geüpdatete afbelschema). 

 

Dan iets over het afbellen, als je niet kan spelen in de B of C. Je moet afbellen bij Erik en NIET bij jouw trainer!!! De 

trainers hebben het totale overzicht niet en denk niet: mijn team bestaat toch uit tien spelers/speelsters, dus als ik 

niet kan, zijn er nog negen over. Misschien hebben er wel al twee anderen ook afgebeld en dan is jouw team toch echt 

incompleet! 

 

Staat jouw naam vermeld bij een A-team en je kunt niet reserve staan of spelen in een A-team, dan moet je afbellen 

bij Bep van Dorp. Dit geldt ook als je in de B speelt, maar reserve staat of moet invallen in een A-team. 
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Mededeling trainingstijden 

Op woensdag 4 december zijn de volgende wijzigingen, omdat op 5 december de zalen niet gehuurd kunnen worden, 

maar de 1e selectie wel graag wil trainen (en omdat B2/C2/D1 al wel trainen op maandag en C1/A2/C3 niet trainen op 

donderdag, is dit besloten):  

▪ B2 - C2 - D1 trainen NIET!  

▪ C1 - A2 - C3 trainen van 18:00 – 19:00 in de Buitenhof 

▪ Op 5 december is er helemaal geen training.  

 

Op woensdag 18 december en donderdag 19 december zijn alle zalen gewoon gehuurd. Er is dan vaak wel Kerstfeest 

op scholen, dus hoor je dat jouw hele team er niet is (of een groot gedeelte) en ga je niet trainen, meldt dit dan zo snel 

mogelijk bij Erik (voor B tot en met F) of Willeke (senioren en A). Mogelijk kunnen wij dan een ander team (extra) blij 

maken met zaalruimte. De zalen zijn al gehuurd, maar een uur Buitenhof of Hoornbloem kost wel € 60 per uur. Zonde 

als de hallen leeg blijven staan. 

 

In de kerstvakantie, vanaf maandag 23 december 2013 tot en met donderdag 2 januari 2014, wordt helemaal niet 

getraind door alle teams. Op 4 januari speelt namelijk alleen de A3 en de E2 een wedstrijd. Vanaf maandag 6 januari 

2014 wordt weer getraind volgens het trainingsschema. 

 

Pinguïntraining met de Pieten 

Door Marit Nieuwerf 

Vandaag was het een speciale training, want het 

was Pietentraining! Toen we begonnen, was er 

eigenlijk iets geks aan de hand. We hadden de 

week ervoor op de training allemaal onze schoen 

gezet, maar alle schoenen waren leeg. De schoe-

nen stonden door de zaal verspreid, maar er zat 

niks in. Hoe kan dat nou? De Pieten hadden een 

week gehad om alle schoentjes te vullen en zelfs 

dat was niet gelukt!? Toen hoorden we uit het 

materialenhok ineens gesnurk! Met zijn allen 

gingen we kijken en toen we de deur opendeden, 

lagen daar ineens twee Pieten heerlijk te slapen. 

We hebben de Pieten hard wakker geroepen en 

jeetje, wat schrokken zij daarvan! De Pieten ver-

telden dat zij met de schoenen gespeeld hadden 

en dat ze zo moe waren geworden van het spelen, dat zij in slaap waren gevallen. Gelukkig vonden wij het niet erg en 

mochten de Pieten gezellig mee trainen! 
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Toen hebben we met zijn allen heel veel leuke spelle-

tjes gedaan. De groep werd in tweeën verdeeld en ie-

dere Piet deed mee bij één groepje. We hebben de 

pakjes proberen af te pakken van een Pietje en dan 

moest je zonder getikt te worden het pakje meene-

men. We hebben op de daken geklommen met een 

pakje in ons hand en die moest je daarna in de 

schoorsteen proberen te mikken. Beide spelletjes de-

den we hartstikke goed! De kinderen konden nog be-

ter mikken in de schoorsteen dan de Pieten. Daarna 

was het tijd voor het spel ‘Pietje, wordt eens wakker’. 

Achter de kast lag een Pietje te slapen (heel toepas-

selijk) en wij maakten het Pietje wakker door op de 

kast te kloppen. De Piet werd wakker en je moest zo 

snel mogelijk terugrennen en zorgen dat je niet getikt werd. Toen was er ook nog een estafette met een zak en ca-

deautjes. Je moest door de schoorsteen, over de daken met een zak op je rug, langs de paaltjes en dan moest je het 

pakje in de mand proberen te gooien. Dit ging supergoed! 

 

Als laatste deden we het lijnenspel in Sinterklaasstijl. Nadat 

we allemaal hard getraind hadden, was iedereen een beetje 

moe. We hadden alle schoentjes weer opgezocht en gelukkig 

hadden de Pieten de cadeautjes voor in de schoenen bij zich. 

De kinderen kregen allemaal alsnog een heerlijke chocolade-

letter en een handje pepernoten. Wat was het een feest! De 

kinderen, trainers en natuurlijk de Pieten hebben het weer 

naar hun zin gehad! 

 

Tot volgende week! 

De Pinguïntrainers 
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Evenementencommissie 
 

Sinterklaas op bezoek bij Excelsior 

Door Job van den Berg 

Vrijdagavond was een spannende avond voor de kinderen van Ex-

celsior. Sinterklaas zou namelijk langs komen in onze eigen kan-

tine. Er waren dus ruim 50 (!) kinderen bijeengekomen om de 

goedheiligman te verwelkomen bij Excelsior. 

Sinterklaas was helaas wat vertraagd voordat hij de kantine kon vin-

den. Met drie snelle Zwarte Pieten werden er alvast wat spelletjes 

gespeeld om de tijd zonder Sinterklaas te overbruggen. 

Toen Sinterklaas uiteindelijk onze kantine had gevonden kon het 

feest niet meer stuk. Hij werd toegezongen door alle kinderen, en hij 

had allemaal goede verhalen over de kinderen. Uiteindelijk had hij natuurlijk ook voor alle kinderen een cadeautje 

meegebracht. Alsnog een geslaagde avond dus! 

Foto's 

Door de Evenementencommissie zijn er vele foto's ge-

maakt tijdens het Sinterklaasfeest. Deze zullen zo snel 

mogelijk online worden geplaatst. Hou de website dus 

in de gaten! Dit verslag bevat alvast twee kiekjes. 

Volgend evenement 

Zoals Sinterklaas al aangaf zijn er vele evenementen bij 

Excelsior. Zo staat het volgende evenement alweer op 

de agenda, namelijk een echt kerstdiner voor alle jeugd-

leden (F t/m B teams) van Excelsior op 20 december. Klik 

hier voor meer informatie en geef je direct op! 

 

http://ckv-excelsior.nl/kerst
http://ckv-excelsior.nl/kerst
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Kerstdiner aspiranten en pupillen 

 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/kerst
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Uitslagen 

30 november 2013 

 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 14471 Excelsior 3 - IJsselvogels 3 7 13  

R3N 14442 Excelsior 4 - Valto 3 17 13  

R4M 16218 Excelsior 5 - Rapid 4 12 10  

R5E 4902 Excelsior 6 - Tempo 7 13 17  

A3C 6880 Excelsior A2 - Fortuna/MHIR A3 10 10  

A5B 7375 Excelsior A3 - VEO A4 9 8  

B1F 20341 Excelsior B1 - Korbis B1 15 9  

C1F 21412 Excelsior C1 - Trekvogels C1 4 15  

E8-3H 9639 Excelsior E1 - ONDO E4 10 0  

E4-2E 11386 Excelsior E2 - GKV (H) E2 3 2 3   1 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 11596 Drachten/Van der Wie 1 - Excelsior 1 20 16  

ROKA 14489 Drachten/Van der Wie 2 - Excelsior 2 20 12  

R6E 4318 De Meervogels 9 - Excelsior 7 11 19  

A1F 18452 Valto A1 - Excelsior A1 14 11  

A5C 7386 Tempo A4 - Excelsior A4 14 7  

B3B 5430 ONDO B3 - Excelsior B2 3 16  

C5G 7610 Weidevogels C3 - Excelsior C3 12 0  

D2F 8854 HKV/Ons Eibernest D2 - Excelsior D1 0 4  

F2F 10495 Valto F1 - Excelsior F1 4 1 1   4 

F3F 10854 Valto F2 - Excelsior F2 0 4 2   3 



Wedstrijden 
 

Programma 

7 december 2013 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKB 11636 Excelsior 1 - Sporting Delta 1 15.30 16:55 Leon C. Hendriks B TM F Nelis Bijl 

ROKA 14576 Excelsior 2 - Sporting Delta 2 14.15 15:20 Mirjam K. Metz   

A1F 18465 Excelsior A1 - Achilles A1 13:15 14:00 Florian, Kelly N. Karbet  

A5B 7370 Excelsior A3 - SDO/VerzuimVitaal A2 19:00 19:45 ??? Mark Drost  

A5C 7387 Excelsior A4 - ONDO A4 17:45 18:30 Leanne, Wouter Johan vd Veen (bol)  

B3B 5437 Excelsior B2 - VEO B2 11:00 12:00 Jill, Emiel Johan vd Veen (dun)  

C5G 7620 Excelsior C3 - HKV/Ons Eibernest C2 12:00 13:00 Erik, Nathan, Wesley Lars Nieuwerf  

E8-3H 9881 Excelsior E1 - De Meervogels E2 10:15 11:00 Job, Shera Okker van Batenburg  

E4-2E 11302 Excelsior E2 - Fluks E1 9:30 10:00 Danique, Marieke Mart de Boo  

F2F 10389 Excelsior F1 - ONDO F3 9:30 10:00 Okker, Jikke, Dik? Linda vd Burg  

F3F 10642 Excelsior F2 - ALO F2 9:30 10:00 Sharmaine, Dominique Marijn Muller  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2G 16502 ONDO 3 - Excelsior 3 19.45 21:15 Willeke Westlandhal, 's Gravenzande Wouter, Dieter, Simone 

R3N 16510 KOAG 4 - Excelsior 4 16.30 18:10   De Boog, Krimpen ad Ijssel, Krimpenerbosweg Henk, Erik, Nelis 

R4M 14545 Futura 3 - Excelsior 5 12.15 13:35   Zuidhaghe, Den Haag Johan, Mark, Jesper 

R5E 4032 DES 6 - Excelsior 6 aw 21.15 22:00   De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

R6E 4441 Weidevogels 3 - Excelsior 7 17.15 18:45   Rijneveen, Bleiswijk Edirh, Nathan, Erik v.d. Kr. 

A3C 11628 KZ Dana拉n A2 - Excelsior A2 17:15 18:45 Robert Jan, Simon Drie Oktoberhal, Leiden Heemskerk, v Vliet, de Vreede 

B1F 19919 Avanti B1 - Excelsior B1 aw 13:45 14:25 Ben, Dannie Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

C1F 21088 ONDO C1 - Excelsior C1 11:45 12:55 Vito, Laura De Hoekstee, Hoek van Holland Koops, vd Mast, Kuijper 

C3E 6174 Madjoe C1 - Excelsior C2 9:30 11:00 Ryan, Wouter Middelmors, Rijnsburg Rijpkema, Kleiborn, de Roo 

D2F 8884 KZ Dana拉n D2 - Excelsior D1 11:30 13:00 Lisanne, Bert Jan 5 Mei-hal, Leiden Almeida, Labrie, van Batenburg 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie   

               

               

         

zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 tm 21:30;  

10.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden  

14.00 16.00 Elke Reurings    

16.00 18.30 Sander Rensen    

18.30 21.00 Wesley Toet    
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Opstellingen en reserves 

7 december 2013 

team opstellingen reserves 

1 Bo, Kelly, Lisanne, Jill 

Dannie, Emiel, Reinier, Ryan 

Excelsior 2 

2 

 

Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 

Bertjan, Jesse, Simon Be., Vito, Wesley T. 

worden gevraagd 

 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter 

 

4 Lisette E., Nicole, Pauline, Astrid ? 

Erik de K., Henk, Nelis, Johan V. (dun) 

Renate (S6) 

Jeroen (S6) 

5 Marlise, Esther, Willeke, Denise 

Jesper P., Mark, Rob, ?? 

Annemieke 

Johan V. (dun) 

6 Annebertien, Renate, Thanim, Anne (S7) 

Jeroen, Micke, Jesper W., Nathan / Erik de K. 

Marloes (A4) 

Sven (A2) 

7 Anne, Edith, Roxanne, Tessa  

Erik Kr., Lars ?, Nathan, Wesley  

Charlotte (A1)  

Okker (A1), Sander de H. (A1) 

A1 Charlotte, Danique, Emily, Annelinde (A2) 

Okker, Sander de H., Sander R., Wouter  

Nynke (A2)  

Joris, Sven (A2) 

A2 Lynn, Marieke, Nynke, Hanna (A4)  

Joris, Sander v.V., Sven, Fabian (B1) 

Jazz, Anouk (B1)  

Maarten (B1) 

A3 Josanne, Leonie, Roos, Zwaan 

Jelle (?), Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

Cynthia (A3) 

Dingeman (A3) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T., Matthijs 

Leonie (A4) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa J (?) 

Timo, Tjarko, Jop, INVALLEN Floris (B1) 

 

Koen T (A4) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Robin, Joanne, Veerle, Pom, Sanne  

Reinier, Wesley, Rick 

 

C3 Stephanie, Chimene, Denise, Fleur, Iris, Nathalie, Elise, Nadine, Özlem 

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

 

E2 Romy, Ryanne 

Roy INVALLEN Paul/Joran (E1) 

 

F1 Demi, Cristina, Julia 

David 

 

F2 Maud, Annelin,  

Tygo, Martin, Thijs  
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Activiteiten zaalcommissaris 

Excelsior is verplicht in De Buitenhof voor een zaalcommissaris te zorgen. De eerste zaalcommissaris, meestal de dag-

dienst B t/m F, opent de sporthal. Dit kan vanaf een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd met de sleutel. Dit 

zijn codesleutels en zijn geprogrammeerd wanneer CKV Excelsior heeft ingehuurd. De daarop volgende zaalcommissa-

rissen zijn steeds verantwoordelijk voor de tussentijdse overdracht aan zijn/haar opvolger. Uiterlijk een half uur na de 

eindtijd van de laatste wedstrijd dient de sporthal weer te worden afgesloten De aanwijzingen van de zaalcommissaris 

moeten door iedereen worden opgevolgd (vergelijkbaar met de scheidsrechter in het veld). 

 

Taken: 

1. Ontvangen van binnenkomende externe scheids-

rechters: je bent het visitekaartje van Excelsior. 

2. Zorgen dat alle wedstrijden worden gespeeld! 

Als een kwartier voor de geplande aanvangstijd nog 

geen aangewezen scheidsrechter aanwezig is, een ver-

vangende scheidsrechter vragen - zo mogelijk een an-

dere aanwezige scheidsrechter, of in overleg met 

beide partijen, een derde persoon - indien noodzake-

lijk zelf de wedstrijd leiden. 

3. Zorgen dat het programma niet uitloopt! 

De wedstrijden en de rusttijden dus steeds op tijd la-

ten beginnen en eindigen. Eventueel de duur van de 

wedstrijd inkorten: dit moet vóór de wedstrijd aan de 

scheidsrechter worden gemeld (de eerste helft altijd 

normaal spelen, de tweede helft inkorten). 

4. De orde in de zaal en de kleedkamers handhaven en 

zorgen dat geen schade of verontreiniging wordt toe-

gebracht aan gebouw, materialen en installaties. Wijs 

iedereen erop dat lege flesjes en ander afval in de prul-

lenbakken gedumpt moeten worden. 

5. Na afloop van de laatste wedstrijd regelen dat het 

laatst spelende team de palen en overige materialen 

opruimt, en zorgen dat de kast van Excelsior op slot 

gaat en de bergingen worden afgesloten. 

 

Een kwartier na het einde inhuurtijd gaat het licht in de hal uit, en een half uur na het einde van de inhuurtijd moe-

ten de kleedkamers verlaten zijn en de hal afgesloten met de codesleutel. Zo niet, dan zal de gemeente de extra tijd 

in rekening brengen. 

 

De zaalcommissaris dient op de hoogte te zijn van: waar? 

a. het wedstrijdprogramma en de namen van de aangewezen scheidsrechters in de Korfpraat 

b. de plaats van de verbandtrommel bergkast Excelsior 

c. de eisen die voor toegestaan schoeisel op de speelvloer gelden geen straatschoenen!!! 

d. het gebruik van het scorebord/systeem van automatische tijdsignalering beheerdersruimte 

e. de instructies voor zaalcommissarissen deze Korfpraat  

 

Speeltijden  Wisselen 

senioren/junioren: 2 x 30 minuten met 5 minuten rust na 2 doelpunten 

aspiranten B en C: 2 x 25 minuten met 5 minuten rust  na 2 doelpunten 

pupillen D: 2 x 25 minuten met 5 minuten rust na 12,5 minuut* 

pupillen E1: 2 x 20 minuten met 5 minuten rust na 10 minuten* 

pupillen E2: 4 x 10 minuten met 5 minuten rust** geen 

pupillen F: 4 x 10 minuten met 5 minuten rust** geen 

*in de eerste helft wordt na 12,5 c.q. 10 minuten van vak gewisseld; in de rust wordt van speelrichting gewisseld. De spelers blijven 

dan in hetzelfde vak, maar wisselen van functie. Na 12,5 c.q. 10 minuten in de tweede helft wordt weer van vak gewisseld. Voor 

rust neemt de thuisclub 2x de uitworp, na rust 2x de bezoekende club. Vakwisseling is ook functiewisseling. 

**bij de F-pupillen en E2 worden na de wedstrijd strafworpen genomen (12 per team).
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Activiteitenkalender 

datum activiteit  datum activiteit 

3 december Kantine bezet: B1  14 februari Valentijnborrel 

6 december Darttoernooi   28 februari Klaverjassen 

7 december 16.55 wedstrijd 1e. Team van de Week: C2  1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 

7 december Kantine bezet: Gijs Schotel  7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten  14 maart Aspirantenavond 

21 december 16.45 wedstrijd 1e. Team van de Week: C3  21 maart Klaverjassen 

31 december Oliebollen bakken en verkopen  11 april Klaverjassen 

4 januari Nieuwjaarsreceptie: 16.00-19.00  12 april Junioren/seniorenfeest 

10 januari Bezet bestuur  21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

17 januari Spelletjesavond voor iedereen  1 mei Klaverjassen 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest  17 mei 25+ feest 

18 januari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: Pinguïns   29 mei Dubbelschiettoernooi 

31 januari Pokeravond  31 mei Klaverjassen 

februari Het grote Excelsior-Diner  14 juni Kampioenendag 

1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1  20 juni Voetbaltoernooi 

7 februari Klaverjassen  21 juni Schoolkorfbal 

10-15 februari Actie Jantje Beton  28 juni Jeugdtoernooi 

       

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 
secretaresse@ckv-excelsior.nl  
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Afbellen 

Categorie Functie Naam Telefoonnummer 

Senioren  
spelers  Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

Junioren A 

spelers  Bep van Dorp 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

autorijders  
Anja Verwolf 
Hans ‘t Hart 

Aspiranten B,C  

spelers  
Erik de Koning* 

scheidsrechters  

autorijders  Ronald en Gerdien de Vreede 

Pupillen D, E, F  

spelers  Joke Schram 

scheidsrechters  Nicole Buis  

autorijders  Laura Baks  
* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Alleen bij ziekte, blessure of an-

derzijds overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

 

Bestuur 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter Leen van den Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl 

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Bestuursleden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken senioren/junioren Erik van der Voort erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken Jeugd: aspiranten, pupillen, pinguïns Erik de Koning erik.dekoning@ckv-excelsior.nl 

Activiteiten Zaken Nicole Buis nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

 

Algemeen 

 www.ckv-excelsior.nl  
Clubhuis Sportpark Biesland Bieslandsepad 015 - 2.143.972 

Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 015 - 2.611.925 

Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

Inleveren kopij op zondag voor 15.00 uur aan: voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan/afmelden of wijzigen e-mailadres voor het ontvangen van de korfpraat via: secretaresse@ckv-excelsior.nl 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


Uitslag Grote Clubactie 
 

Hoofdprijzen 
1e prijs € 100.000,- belastingvrij 

2579319 

2e prijs € 10.000,- belastingvrij 

2703848 

 

Overige prijzen 
3e prijs Reischeque luxe campingvakantie met Eurocamp naar keuze t.w.v. € 2.500,- 

0360702 

4e – 8e prijs Verblijf in de Dordogne (Frankrijk) in een vakantiehuis van Topic Travel t.w.v. € 1.500,- 

0024980 0076813 0842450 2039399 2583642 

9e – 11e prijs Reischeque luxe campingvakantie met Eurocamp naar keuze t.w.v. € 750,- 

0997860 2196097 2345046 

12e – 19e prijs Waardebon voor een Beick fiets t.w.v. € 600,- 

0008452 0146698 0450382 2289977 2558732 2593068 2723348 3213892 

20e – 24e prijs Waardebon DFDS Seaways voor een cruise naar keuze t.w.v. €500,- 

0761414 2606335 2655549 3148532 3446828 

25e – 34e prijs Walibi voucher voor een gratis weekendverblijf in Walibi village 

0122426 0307264 0654490 0802892 0815968 2423786 2600694 3123983 3137686 3146205 

35e – 54e prijs Sunparks cadeaubon voor een gratis weekend/midweek verblijf in 4- of 6-pers. select vakantiehuis 

0025850 0094679 0109806 0134233 0158946 0208007 0518020 0598114 0717218 0724834 

0871725 1011822 1130929 1420247 2264989 2571893 2750857 2876763 2879087 2931927 

55e – 74e prijs Bon van Zonnebrillen.com t.w.v. € 175,- 

0115426 0175459 0238731 0320431 0327762 0862959 1427496 2249673 2267832 2379432 

2413606 2432786 2506104 2903735 2939321 3106031 3281498 3345175 3401774 3475940 

75e – 104e prijs Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten 

0004616 0024661 0036081 0094201 0250319 0253814 0321875 0383321 0415047 0602147 

0630928 0719180 0837876 0875022 1052872 1095830 1129153 2020684 2042318 2153786 

2219113 2310018 2344250 2461732 2485818 2992436 3197577 3284500 3344111 3435175 

105e – 164e prijs 4 entreekaarten Walibi 

0028641 0075267 0077876 0133207 0134661 0139486 0150541 0215741 0221766 0396919 

0404513 0425390 0543289 0574936 0623916 0661470 0663087 0765895 0770338 0808607 

0809088 0836154 0845541 0939077 0946134 0961957 1114947 1166266 1401021 2001211 

2033075 2112330 2152648 2172904 2178246 2183309 2199103 2302844 2324981 2356175 

2361521 2450015 2517065 2544881 2712870 2780731 2780779 2814256 2872478 2939856 

3072123 3102426 3111770 3170508 3264394 3285606 3305057 3320798 3411278 3463635 

165e – 224e prijs 4 entreekaarten De Thermen 

0053357 0085687 0092295 0101295 0134584 0199393 0241920 0255587 0267143 0306328 

0316020 0422109 0516086 0574560 0609334 0697826 0753187 0815272 0835171 0838447 

0878514 0884228 0917957 0997349 1025195 1058502 1079198 1100076 1407825 2008858 

2065406 2158855 2221824 2286488 2336829 2489422 2494900 2502348 2541188 2607505 

2641736 2642814 2715902 2741971 2753798 2787952 2792516 2856126 2947849 2965050 

3016571 3132103 3199278 3263796 3321730 3336011 3352074 3354544 3375804 3450694 

225e – 249e prijs 4 entreekaarten Slagharen 

0004626 0098912 0222463 0242837 0373030 0384788 0749991 0764493 0771972 0820475 
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0926014 1009548 1076377 2029845 2194034 2218563 2291751 2452277 2606263 2663937 

2756229 2936500 3113370 3331636 3412567 

250e – 309e prijs 4 entreekaarten Dolfinarium 

0035305 0082961 0154186 0158861 0210039 0220483 0339342 0367126 0402143 0427707 

0462893 0494321 0536050 0623465 0677760 0743248 0758317 0773372 0797223 0838801 

0927216 0951503 0993738 0995050 1045213 1078591 1099730 1116645 1138976 1158198 

2017841 2030323 2085682 2247131 2292525 2357671 2459432 2476472 2523143 2705721 

2727718 2763505 2775817 2913658 2962769 2968826 2986727 3000332 3011762 3048208 

3064392 3090058 3095159 3116902 3246886 3324599 3347821 3370633 3441518 3498434 

 

Prijzen op eindcijfers 
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 450,- 

245338 

Laatste 5 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 400,- 

56109 

Laatste 4 cijfers goed Sunparks voucher t.w.v. € 130,- incl. trolley FWW t.w.v. € 120,- 

8250 

 

80% Prijzen innen? 
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde geslo-

ten envelop naar: 

Nationale Grote Clubactie 

Postbus 440 

5000 AK Tilburg 

Uw prijs wordt binnen zes weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Als u uw lot hebt betaald 

via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een 

geldprijs, op uw bankrekening. Voor de loterij van de Grote Clubactie 2013 is een vergunning voor 5 jaar verleend 

door het Ministerie van Justitie op 7-12-2009 onder nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket zijn 

door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. 
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