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Organisatie 

DES Klusjesdag 
 
Bij DES hebben we al een aantal jaren een hele mooie nieuwe kantine. Er zijn 
echter wel een aantal kleine en iets grotere dingetjes die gedaan moeten 
worden. Zo kan het tassenrek wel een likje verf gebruiken, moeten er wat 
fotopanelen opgehangen worden en moet een afvoer gerepareerd worden om 
lekkage tegen te gaan.  

Omdat we allemaal een mooie en nette kantine willen gebruiken organiseren 
we een DES klusjesdag. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 13 november. 
Aangezien vele handen licht werk maken doen we een beroep op jullie en de E 
in DES.  

Wil je helpen? Meld je aan via desklusjesdag@gmail.com of stuur een app-
berichtje naar 06-42626862. Elk uurtje dat je kunt helpen wordt gewaardeerd 
en we gaan er een superleuke en gezellige dag van maken! 

Zie jij iets bij DES waarvan je denkt “ja, dat zou eigenlijk wel gefixt moeten worden”? Dat kan op verschillende 
manieren: 

• Per e-mail: desklusjesdag@gmail.com 
• Per Whatsapp: 06-42626862 
• Zet het op de klusjeslijst achter de bar 

We rekenen op veel hulp! 

Rabo clubsupport 

Ook dit jaar heeft de Rabobank weer een actie waarmee verenigingen geld kunnen ophalen voor hun club. 
Iedereen die lid is van de Rabobank kan tot 25 oktober zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriete verenging. 
We hopen dat iedereen zijn stem uitbrengt. En ook andere vraagt om op DES te stemmen. Want stemmen is 
gratis, maar het levert de club weer een leuk bedrag op! 

 

Opleidingsaanbod trainers 

Beste coaches en trainers, 
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Dit jaar wil ik jullie allemaal de mogelijkheid geven om een trainersopleiding te volgen. Om de verschillende 
opleidingen toe te lichten heb ik hieronder kort de vier meest relevante trainingen samengevat: 

Training geven: de basics 
Doelgroep: trainers of ouders met weinig ervaring die wel eens moeten (kunnen) invallen als trainer of samen 
met iemand anders een team (willen) coachen. 
Wat leer je: training geven aan de jeugd. Plezier en succesbeleving van de spelers staat centraal. 
Soort training: 1 avond met een groep trainers bij DES. 
Examen: actieve deelname aan de training 

Korfbaltrainer 2 (KT2) 
Doelgroep: beginnende trainers, of trainers die later een KT3 training of hoger willen volgen. Minimale leeftijd is 
15 jaar. 
Wat leer je: veel aandacht voor didactiek, het geven van trainingen en coachen tijdens wedstrijden. 
Soort training: met een groep cursisten volg je 4 avonden bij DES, met min. 6 weken tussen de avonden (waarin 
je met de stof aan de slag gaat in de praktijk met je eigen team). Je krijgt een door DES aangestelde 
praktijkbegeleider (ervaren coach). Bij de 2e, 3e en 4e avond is er ook een oefengroep (jeugdteam) waarop de 
training in de praktijk wordt gegeven. Je krijgt naast een cursusboek ook toegang tot een elektronische 
leeromgeving met o.a. filmpjes en opdrachten. 
Examen: beoordeling op basis van de opdrachten uit de elektronische leeromgeving 

Korfbaltrainer 3 (KT3) 
Doelgroep: trainers die de KT2 al hebben gedaan of die een CIOS, ALO of PABO vooropleiding hebben. 
Wat leer je: het staat centraal om vanuit wedstrijden acties uit te werken die aansluiten op niveau, talent en 
motivatie van het team. 
Soort training: met een groep cursisten volg je 9 bijeenkomsten bij DES, verdeeld in 3 blokken gedurende het 
hele seizoen. Na ieder blok zit een periode van 6-8 weken tijd, om de kennis toe te passen in de praktijk op je 
eigen team. Gedurende deze periode komt de docent op bezoek bij een training. 
Examen: als alle opdrachten uit de leeromgeving zijn uitgevoerd en goedgekeurd mag je deelnemen aan het 
praktijkexamen, bestaande uit een korte voorbespreking, een training van 45 minuten en een reflectiegesprek. 

Trainersbegeleider 
Doelgroep: trainers met min. 4 jaar trainerservaring die een rol ambiëren met meer focus op een visie voor de 
lange termijn voor de hele club. Daarnaast iemand die het leuk vindt om het gesprek aan te gaan met coaches. 
Wat leer je: het begeleiden van trainers, met nadruk op didactische vaardigheden, communicatie, feedback 
geven, gespreksvoering.  
Soort training: 4 bijeenkomsten met min. 8 deelnemers uit de regio (ook van andere clubs) 
Examen: 100% aanwezigheid en inleveren van een aantal (bijv. reflectie-)opdrachten. 

Meer informatie over de opleidingen is te vinden via: https://www.knkv.nl/kennisbank/trainersopleidingen/ 

Ben jij geïnteresseerd in een van deze opleidingen (of een andere KNKV opleiding)? Of heb je een vraag over 
andere mogelijkheden? Stuur een mail naar opleidingen@ckvdes.nl, spreek mij aan bij DES of stuur mij een 
appje! 

Groeten, 
Bram Loozen 

Coördinator Scheidsrechters & Opleidingen 
opleidingen@ckvdes.nl 
PS: ben jij meer geïnteresseerd in een scheidsrechtersopleiding? Dan kan je wachten op het volgende berichtje in 
de desser waarin ik deze zal toelichten, maar je kan mij natuurlijk ook gewoon alvast benaderen! 

Barrooster zaterdag 23 oktober 
10:00-11:15 Margit, Marcia 
12:15-13:15 Cheska, Laura 
13:15-14:30 Lisa, Marjolein 
14:30-16:00 Thijs, Bjork 
16:00-17:00 Damian, Marco R 

https://www.knkv.nl/kennisbank/trainersopleidingen/
mailto:opleidingen@ckvdes.nl
mailto:opleidingen@ckvdes.nl


Schoonmaakrooster trainingsavonden 

Schoonmaakrooster zaterdagen 

Voor de maanden september t/m oktober zijn de volgende teams ingedeeld om op zaterdag na afloop van de 
wedstrijd(dag) de kantine weer op te ruimen en de vloer te vegen/dweilen.  

Grote clubactie 2021 
Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie! 

Vanaf 18 september 2021 mogen er loten verkocht worden. 
Dit kan tot 6 november. 

Op 9 december 2021 is de trekking van de Grote Clubactie 2021. De trekkingsuitslag wordt gepubliceerd op de 
website van de grote clubactie. 

Waarom is de grote clubactie zo belangrijk voor DES?  
Dat is eigenlijk heel simpel. We kunnen het geld heel goed gebruiken! De grote clubactie biedt ons op een redelijk 
makkelijke manier de kans om een hoop geld te verdienen. Maar liefst 80% (dat is €2,40 per lot) gaat naar DES.  
  

Halloween 30 oktober in de Hoornbloem
Beste allemaal,  
Uiteraard staat 20 oktober groot in jullie agenda voor het binnenspelen in de hoornbloem. 
Daarnaast zal er 30 oktober in de hoornbloem Halloween gevierd worden. Op verzoek van 
onze lieve barman, Aad, hierbij de uitnodiging en flyer voor jullie allemaal.  
Als bijlage wordt een flyer bijgestuurd! 

Tot snel! 

F1 F2 B1

week 
41

week 
42

week 
43

11-okt 18-okt 25-okt

18-okt 25-okt 1-nov

DES A1 DES 4 DES 3

16-okt 23-okt 30-okt



Doel 
Vorig jaar is er een bedrag van 1488 euro verdient. Dit jaar is het doel minstens 1500 euro op te halen.  
We gaan de goede kant al op! Ga zo door.   

 

Motivatie! 
Het winnende DESteam zal na de sluiting van de verkoop getrakteerd worden op iets lekkers! 
Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat meer 
dan 20 loten verkoopt valt al in de prijzen. Daarnaast kan je bij 40 loten of meer meedoen aan d landelijke 
verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Nintendo Switch of een nieuwe fiets winnen.  
Meer info kan je vinden op deze link 
Nieuw dit jaar is dat je bij 20 loten je aan kan melden voor de 
keukenkampioentjes. Je kan dan ingeloot worden om een wedstijd van de keuken 
kampioen divisie te bezoeken. Inschrijfformulier: klik hier 

Handige site’s 
Uitleg video van het online verkopen: klik hier 
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier 
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier 

Superloten 
Speciaal voor de sponsoren en bedrijven heeft de Grote Clubactie Superloten. Een Superlot heeft een waarde 
van 150 euro. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. Eigenlijk staat een Superlot gelijk aan 50 reguliere loten.  

Update! 
• Deze week zijn er maar weinig loten verkocht. Hopelijk komt daar snel weer 

verandering in. DES kan het geld erg goed gebruiken.  
• Het is herfstvakantie. Misschien verveel je je wel een beetje af en toe? Loop dan 

eens een rondje langs de deuren met je verkoopboekje!  
• Achter de bar helpen mensen ook mee met verkopen.  
• De E1 gaat nog steeds aan kop bij de teamstrijd.  
• Binnenkort krijgen alle kinderen die meer dan 20 loten hebben verkocht een 

oorkonde. Zij komen in aanmerking voor leuke dagjes uit! 

 

Door Eendracht Sterk! 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
https://www.clubactie.nl/keukenkampioentjes/
https://youtu.be/pq3tUEAEasg
https://youtu.be/KdYEYwebMlw
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/tips-tricks/voorbeeldteksten/


Voor de Superlot-koper zijn er aan aantal voordelen: de koper ontvangt 50 loten en heeft daarmee grotere 
winkans op een prijs, de koper kan loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten en de koper krijgt extra 
publiciteit via de website, sociale media en het clubblad van Korfbalvereniging DES. Behalve dat het Superlot DES 
120 euro oplevert, maken we met de vereniging ook kans op het Grote Clubfeest ter waarde van 5.000 euro.  

Mocht je enthousiast zijn geworden en één of meerdere Superloten willen aanschaffen dat kan via deze link: JA, 
IK WIL EEN SUPERLOT. Voor meer over de Superloten neem dan contact op met Jitske Sosef. Email: 
jitske@ckvdes.nl 

Online loten kopen 
Wil je DES graag sponsoren maar kom jij de verkopers nooit tegen of überhaupt niet veel bij DES? Geen 
probleem. Je kunt ook online een lot kopen. Dat kan via deze link: JA, IK KOOP EEN LOT 

Wij wensen jullie heel veel succes bij de verkoop. We hopen dat er ook dit jaar 
weer een heel mooi geldbedrag binnengehaald wordt! 

Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: jitske@ckvdes.nl  

Groeten,  
Peter Loozen en Jitske Sosef 
Coördinatoren Grote Clubactie 

Wedstrijdzaken 

DES C1 kampioen!  
Waren we nou vorige week een hele belangrijke foto vergeten te plaatsen (red), alsnog bij deze! 
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Kampioenswedstrijd F1 
DES F1 wint kampioenswedstrijd met 1-10 
DES F1 had afgelopen zaterdag haar kampioenswedstrijd. Aan de uitslag te zien had niemand last van zenuwen, 
want de wedstrijd werd met maar liefst 1-10 gewonnen! In totaal heeft de F1 51 doelpunten gemaakt in 6 
wedstrijden. Dat is heel knap! 
Bij terugkomst bij DES werden ze gehuldigd door het bestuur èn smaakte de kampioenstaart natuurlijk erg goed. 
Van harte gefeliciteerd F1! 
Groetjes van de JTC 

Fijne herfstvakantie & invallers bedankt! 
Na de C1 zijn nu ook de F1 en DES 6 kampioen: gefeliciteerd allemaal😊  
Alle veldwedstrijden voor de jeugd zijn nu gespeeld, behalve de C1 die op 30 oktober nog even mogen laten zien 
dat ze kampioen zijn! Bij deze wil ik alle invallers bedanken (met name veel C1 spelers) voor alle invalbeurten. 
Superfijn dat jullie elke week weer klaar stonden om andere teams te helpen.  

Nu gaan we ons langzaam opmaken voor de zaal, en eerst lekker herfstvakantie vieren: veel plezier😊  
Tot snel op het veld, 

Jeltje Goudriaan 
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).  

PS: Mochten er vragen zijn over de wedstrijden, aarzel dan niet en mail ze! 

Teamverslagen 
Van het team waar een sterretje bij staat wordt een leuk verslag gevraagd voor de Desser. 

Wedstrijdverslagen 
Iedere week zien we wedstrijdverslagen, en maken we mee hoe de C1 kampioen is geworden, de E1 een zwaar 
bevochten overwinning op Nieuwerkerk binnenhaalt en de A2 korfballes geeft aan ODO. Hartstikke gaaf om te 
zien, ook als je er niet bij elke wedstrijd bij kunt zijn. 
We zien alleen dat een aantal seniorenteams achterblijft, en dat is jammer. Het hoeft geen groot verhaal te zijn, 
geen gelikt fotoverslag of een poëtisch meesterwerk, maar een stuk waardoor we mee kunnen beleven hoe de 
wedstrijd was. 
Heb je inspiratie nodig voor iets korts? Kijk naar een eerder verslag van het 3e en eentje van het 8e: Kort, maar 
krachtig, en toch heb je een indruk. 
Alle verslagen, zo lang en zo kort, zo eenvoudig en zo ingewikkeld als je wilt, kun je insturen 
naar communicatie@ckvdes.nl, dan delen wij hem met de rest van DES. 

Vergeet in ieder geval de volgende zaken niet: 
• Je naam 
• Team en tegenstander 
• Uitslag 
• Verslag 
• Een cover-foto 

Gertjan 

mailto:jeugd@ckvdes.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fckvdes.nl%252F2021%252F10%252F10%252Fdes-c1-kampioen%252F&data=04%257C01%257C%257Cc714ee1caf2341df3e2b08d98ee9a8b0%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C637697956480451032%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=hz5S0055RwJjXl7%252B%252FH%252Ba8krLJkpXKCx%252BxXOgFMy0nYA%253D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fckvdes.nl%252F2021%252F10%252F03%252Fwedstrijdverslag-des-e1-nieuwerkerk-e5%252F&data=04%257C01%257C%257Cc714ee1caf2341df3e2b08d98ee9a8b0%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C637697956480460974%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=U0pRueONq6B5BoVO57RJDf5CdgbI%252BBXTrvbxUC7ZgPQ%253D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fckvdes.nl%252F2021%252F10%252F03%252Fwedstrijdverslag-des-e1-nieuwerkerk-e5%252F&data=04%257C01%257C%257Cc714ee1caf2341df3e2b08d98ee9a8b0%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C637697956480460974%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=U0pRueONq6B5BoVO57RJDf5CdgbI%252BBXTrvbxUC7ZgPQ%253D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fckvdes.nl%252F2021%252F09%252F19%252Fin-beeld-odo-a3-des-a2%252F&data=04%257C01%257C%257Cc714ee1caf2341df3e2b08d98ee9a8b0%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C637697956480470951%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=Jqd%252FO6bnz%252BXvlHgmIlffeastnWDRO9l4R7U8ivqRmko%253D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fckvdes.nl%252F2019%252F09%252F23%252Fwedstrijdverslag-des-3-rwa-3%252F&data=04%257C01%257C%257Cc714ee1caf2341df3e2b08d98ee9a8b0%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C637697956480470951%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=2ScmEXWlGBJgmINgpoF%252Fb8exfwIidC0mQIQBsAYYlME%253D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fckvdes.nl%252F2019%252F05%252F12%252Fdes-8-odo-5-7-9%252F&data=04%257C01%257C%257Cc714ee1caf2341df3e2b08d98ee9a8b0%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C637697956480480908%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=DkN7mh3dcnNKan8GDcYQruvzE5HphMB5PMe%252B5VYPSfU%253D&reserved=0
mailto:communicatie@ckvdes.nl


Wedstrijdprogramma zaterdag 23 oktober  
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Colofon 
Website: www.ckvdes.nl  
Veld: Biesland Bieslandsepad 10 2616 LL Delft 015-2140317  
Zaal: de Hoornbloem Koningin Julianaplein 1 2635 HD Den Hoorn 015-2574138  
Postadres: Postbus 6061 2600 JA Delft  
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl  
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.  

Wedstrijdsecretariaat  
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!  
Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Kirsten (06-38744642).  
Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 20:00 bij Jeltje Goudriaan, via jeugd@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.  

Bestuur       bestuur@ckvdes.nl  
Voorzitter   Arco Valkenburg    voorzitter@ckvdes.nl  
Penningmeester   Rowan Meulenberg   penningmeester@ckvdes.nl  
Secretaris   Kirsten van der Vaart   secretaris@ckvdes.nl  

Vertrouwenspersonen Ilse Poot en Sanne Ardesch   vertrouwenspersoon@ckvdes.nl  
Ledenadministratie  Eduard Meulenberg   ledenadministratie@ckvdes.nl  

Ledenwerfcommissie  Suzanne Böhmers    ledenwerf@ckvdes.nl  
Schoolkorfbal   Rosalie Baarslag    schoolkorfbal@ckvdes.nl  

DES-Toernooi   Maaike van Velzen    organisatie@destoernooi.nl  

Technische Zaken  Sjoerd van Velzen    atc@ckvdes.nl  
Opleidingen   Bram Loozen   opleidingen@ckvdes.nl  
Scheidsrechters   Riemer Smid, Bram Loozen   scheidsrechter@ckvdes.nl  
Oefenwedstrijden   Marieke van Eik & Marscha van Dort  oefenwedstrijden@ckvdes.nl  

Senioren       stc@ckvdes.nl  
Voorzitter   Yolanda Karper 
DES 1 en 2  Coen Kunz  
DES 3 en 4  Milou Horneman 
DES 5, 6 en 7   Robbert van Bussel 
DES A1, A2 en A3   Renske van Esveld  
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Mark Vlaanderen  & Simanca Deurloo 
DES D, E, F en Kangoeroes  Irene de Bruin & Ilse Poot 

Communicatie       communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    EvertJan Berkel    redactie@ckvdes.nl  
Sociale Media   Vacant  
Website   Marijn de Schipper & Gertjan Nolten  
Sponsoring   Martin van de Voorde   sponsoring@ckvdes.nl  
Sponsorkleding   Mirjam en Marcia    kleding@ckvdes.nl  

Activiteiten   Wouter Loozen    activiteiten@ckvdes.nl  
Schutterstoernooi   Simanca Deurloo   schutterstoernooi@ckvdes.nl  
Tennis    Frits Tetenburg    tennis@ckvdes.nl  
Jeugdactiviteiten   Lara van der Reijken  jac@ckvdes.nl  
Jeugdkamp   Sjoerd van Velzen    jeugdkamp@ckvdes.nl  

Accommodatiebeheer  Ella Knoeff   accommodatiebeheer@ckvdes.nl 
Barbezetting   Wiebe Bode    bar@ckvdes.nl  
Materiaalbeheer   Thijs Papenhuijzen    materiaalbeheer@ckvdes.nl  
Onderhoud   Vacant  
Schoonmaak   Neeltje van den Ende  
Stichting sportpark Biesland  Erik Kraay  

Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl 

mailto:ledenadministratie@ckvdes.nl
mailto:redactie@ckvdes.nl
mailto:senioren@ckvdes.nl
mailto:jeugd@ckvdes.nl
mailto:bestuur@ckvdes.nl
mailto:voorzitter@ckvdes.nl
mailto:penningmeester@ckvdes.nl
mailto:secretaris@ckvdes.nl
mailto:vertrouwenspersoon@ckvdes.nl
mailto:ledenadministratie@ckvdes.nl
mailto:ledenwerf@ckvdes.nl
mailto:schoolkorfbal@ckvdes.nl
mailto:organisatie@destoernooi.nl
mailto:atc@ckvdes.nl
mailto:opleidingen@ckvdes.nl
mailto:scheidsrechter@ckvdes.nl
mailto:oefenwedstrijden@ckvdes.nl
mailto:stc@ckvdes.nl
mailto:jtc@ckvdes.nl
mailto:communicatie@ckvdes.nl
mailto:redactie@ckvdes.nl
mailto:sponsoring@ckvdes.nl
mailto:kleding@ckvdes.nl
mailto:activiteiten@ckvdes.nl
mailto:schutterstoernooi@ckvdes.nl
mailto:tennis@ckvdes.nl
mailto:jac@ckvdes.nl
mailto:jeugdkamp@ckvdes.nl
mailto:accommodatiebeheer@ckvdes.nl
mailto:bar@ckvdes.nl
mailto:materiaalbeheer@ckvdes.nl
mailto:reserveren@ckvdes.nl

	Organisatie
	DES Klusjesdag
	Rabo clubsupport
	Schoonmaakrooster trainingsavonden
	Schoonmaakrooster zaterdagen
	Grote clubactie 2021
	Wedstrijdzaken
	DES C1 kampioen!
	Kampioenswedstrijd F1
	Fijne herfstvakantie & invallers bedankt!
	Teamverslagen
	Wedstrijdverslagen
	Wedstrijdprogramma zaterdag 23 oktober
	Colofon

