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1 sep 2022  

Van de redactie 
Natuurlijk, zoiets als revanche nemen voor een niet gewonnen kampioenswedstrijd bestaat niet 

echt, maar de oefenwedstrijden afgelopen dinsdag tegen Phoenix waren toch wel balsem voor de 

ziel. Zowel qua resultaat, dikke winst voor 1 én 2, als qua spel, dominant en gevarieerd waar het 

plezier van afspatte. Dit alles gelardeerd met aanmoedigingen van een relatief overweldigende 

hoeveelheid (voor oefenwedstrijden) enthousiaste toeschouwers. Lekker bezig, die selectie… 

Lijken mij allemaal beloftevolle voortekenen voor een buitengewoon plezierig en succesvol 

seizoen. 

https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
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Sfeerimpressie ALO 2 – Phoenix 2 dinsdag 30 aug – Foto Jill Gaillard  

Komend weekend staat zaterdag in het teken van de wedergeboorte van een heel oude ALO-

traditie, het vermaarde ALO-jeugdtoernooi. De organisatie heeft kosten noch moeite gespaard, 

dus kom gezellig kijken en wellicht kan hier of daar een helpende hand worden toegestoken… 

Verder zowel zaterdag als zondag de laatste oefenwedstrijden en dan gaat het volgende week écht 

los. 

Btw, al de bardienst-/scheidsrechtersheet ingevuld? 

En verder in dit nummer: 

• Informatie tijdens ouderbijeenkomst “zeer helder uitgelegd” aan de massaal 

toegestroomde ouders 

• HKF De Vrienden Van Alsem Live 2022 

• 43%, we zijn er nog lang niet… 

• C1-ers melden zich en masse aan om te fluiten 

• Activiteit gepland? agenda(@alo.nu) of ff bellen 

• Van de ledenadministratie 

• Het eerste wedstrijdverslag van het seizoen: ALO F2 van start! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kGEN9YTpM9o1fqwKJOCKN-1oZJ0GQzNLMHxti7Accw/edit#gid=1816563435
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wat-een-heldere-uitleg/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/hkf-de-vrienden-van-alsem-live-2022/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/we-zijn-er-nog-lang-niet/
https://www.alo.nu/2022/tc/scheidsrechters-7-x-c1/
https://www.alo.nu/2022/teams/f2/f2-verslagen/alo-f2-van-start/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-94/
https://www.alo.nu/2022/teams/f2/f2-verslagen/alo-f2-van-start/
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/sfeerimpressie_oefenwedstrijd_ALO.jpg
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Agenda 

    September 

3 sep za  ALO-toernooi voor F-, E-, D- en C-jeugd op Pex 

10 sep za  Start competitie 

Zie je op het veld, blijf gezond… 

Pim 

redactie@alo.nu 

mailto:redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken 

1 sep 2022  

ALO feliciteert deze weken de volgende leden: 

   September 

1 sep  Misja Fuit, Esther Happe van Koert 

2 sep  Hedy Booij-la Faille, Lucy van der Jagt 

7 sep  Izaak Luteijn, Tygo Fuit, Tess Dordregter 

8 sep  Larisa Ilic, David Balak 

9 sep  Elise Heerema 

10 sep Frans Gallast, Erik Vrieling, Ben Hoedt, Sera Klein 

12 sep  Sara Hoffman 

13 sep  Marijn Lansing 

14 sep  Adeline Thiadens 
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1 sep 2022  

“Wat een heldere uitleg” 
…was de reactie van een van de ouders op de presentatie die voorzitter Owen gaf tijdens de 

ouderbijeenkomst van 29 augustus. Even was het de vraag of de presentatie wel gehouden kon 

worden, want de beamer bleek spoorloos. Maar met enig geduld van de in groten getale 

toegestroomde ouders en naarstig zoekwerk van Elmer en Roy, konden we 5 minuten later dan 

gepland toch beginnen. 

De voorzitter en trainersbegeleiders hebben woord gehouden: de presentaties waren helder en 

bondig, waardoor er genoeg ruimte was voor een nadere kennismaking met elkaar. Eerst tijdens 

het speeddaten (3 x 3 minuten) en daarna tijdens een korte borrel.  

De presentatie bevatte ook een aantal praktische tips die we hier ook nog even zullen delen: 

• De KNKV-app, te downloaden via de app- of playstore, geeft alle informatie van het team 

van je kind. Meld je aan met hetzelfde e-mailadres als waarmee je je kind bij ALO hebt 

aangemeld 

• Wil je meer leren over de spelregels? Ga naar https://www.korfbalmasterz.nl/ en selecteer 

‘eerst oefenen’. Deze website is er zodat alle leden hun spelregelbewijs kunnen halen. Als 

ouder is dat niet verplicht, maar het is wel leuk om dit samen met je kind alvast te 

oefenen.  

• Een ALO-tenue kun je bestellen via https://alo.clubwereld.nl/ 

Mocht je de presentatie onverhoopt niet hebben kunnen bijwonen, vraag dan aan ouders die er 

wel bij waren welke informatie je hebt gemist. 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/wat-een-heldere-uitleg/
https://www.korfbalmasterz.nl/
https://alo.clubwereld.nl/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wat-een-heldere-uitleg/
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Namens het bestuur en de TC 

Astrid  
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1 sep 2022  

HKF De Vrienden Van Alsem Live 

2022 
Na het daverende succes van inmiddels alweer meer dan twee jaar geleden bij KV Die 

Haghe komt er een tweede editie aan, dit keer bij HKV Ons Eibernest. HKF was vorige keer zo’n 

succes dat Wijngroothandel J.P. Alsem graag zijn naam wilde verbinden aan dit evenement. 

Vandaar de naamsverandering naar HFK De Vrienden Van Alsem Live! Deze naam past 

uitstekend bij waar HKF voor staat: Live muziek, feest en een borrel! 

We hebben een te gekke band gevonden; Funky Piano’s! 

Kaarten zijn nog te koop via tickets.hkflive.nl. 

Zien we jullie a.s. zaterdag vanaf 20:00 uur? 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/hkf-de-vrienden-van-alsem-live-2022/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/hkf-de-vrienden-van-alsem-live-2022/
http://tickets.hkflive.nl/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/hkf-de-vrienden-van-alsem-live-2022/
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We hebben een te gekke band gevonden; Funky Piano’s! 

  

https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/Funky-Pianos-incl.-Sax-DJ-2.jpg


Jaargang 86 nr. 2 
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO 

 
 

 

10 
 

 
31 aug 2022  

We zijn er nog lang niet… 
Is de gasprijs met 43% gestegen, is de gemiddelde leeftijd van de dinsdag-klaverjassers met 43% 

gestegen, wordt dit stukje door 43% van de ALO-leden gelezen of is de zeespiegel met 43% 

gedaald. Nee niets van dit alles, de 43% heeft betrekking op het aantal gevulde kantinediensten, 

maar dat betekent ook dat er nog maar liefst 40 diensten niet zijn gevuld. De competitie gaat over 

2 weken beginnen en dus wachten we nog even met jullie (die zich nog niet hebben aangemeld) 

in te roosteren op de open diensten, het bestand laten we nog even open staan. 

Lukt het je niet om je naam in te vullen, mail dan even naar kc@alo.nu en wij vullen je naam in. 

Voor de 30 leden (of ouders van leden) die zich al hebben aangemeld, hartelijk dank!! Volgende 

week volgt het nieuwe percentage, 75% lijkt me een mooi streven… helpen jullie daaraan mee?? 

Tot snel voor of achter de Bar 

De KC 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/we-zijn-er-nog-lang-niet/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kGEN9YTpM9o1fqwKJOCKN-1oZJ0GQzNLMHxti7Accw/edit#gid=1816563435
mailto:kc@alo.nu
https://www.alo.nu/2022/nieuws/we-zijn-er-nog-lang-niet/
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29 aug 2022  

Scheidsrechters: 7 x C1 
De jeugd heeft de toekomst dat blijkt wel weer. Ook in scheidsrechtersland is dit het geval. Onze 

aanstormende toppers uit de C1 hebben zich al aangemeld voor maar liefst 7 wedstrijden. Daar 

worden we blij van. 

Zijn we er dan al. Zijn alle wedstrijden al bezet. Helaas nog niet…… Van de 44 wedstrijden zijn 

er pas 16 bezet. Nu ga ik er vanuit dat iedereen pas weer net met korfbal is begonnen, er pas 1 

oproep is geweest, het nog wel erg warm is etc. en dat de reden is dat we nog wat inschrijvingen 

missen. 

Schrijf je snel in want anders wordt je ingedeeld en krijg je misschien niet de wedstrijd op het 

tijdstip dat je zou willen hebben. Iedere seniorenploeg mag 7 wedstrijden fluiten en de A1 mag 2 

wedstrijden fluiten. Niet spelende leden die ook willen fluiten zijn ook welkom. Hulp of 

begeleiding nodig mail de TC (tc@alo.nu) of app Freek (0653808051). 

In de lijst staan ook de kantinediensten. Wil of kun je niet fluiten dan kun je altijd helpen in de 

kantine! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kGEN9YTpM9o1fqwKJOCKN-

1oZJ0GQzNLMHxti7Accw/edit#gid=1816563435 

  

https://www.alo.nu/2022/tc/scheidsrechters-7-x-c1/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kGEN9YTpM9o1fqwKJOCKN-1oZJ0GQzNLMHxti7Accw/edit#gid=1816563435
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kGEN9YTpM9o1fqwKJOCKN-1oZJ0GQzNLMHxti7Accw/edit#gid=1816563435
https://www.alo.nu/2022/tc/scheidsrechters-7-x-c1/
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29 aug 2022  

Activiteit gepland? agenda(@alo.nu) of 

ff bellen 
Beste ALO-ers,  

om de bezetting van het veld en de kantine in goede banen te leiden, is dit centraal georganiseerd. 

Wil je de kantine reserveren of een activiteit op het veld plannen, mail dan naar agenda@alo.nu 

of bel/app mij direct op 06-15060956. 

Naast korfballen is er nog een heel aantal partijen die het veld en de kantine huren (denk aan 

tennis, gymmen door de Dalton, de klaverjas- en de Mahjongvereniging). Het is daarom 

belangrijk om tijdig een reservering aan te vragen. 

Groeten,  

Maaike 

agenda@alo.nu 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/activiteit-gepland-agendaalo-nu-of-ff-bellen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/activiteit-gepland-agendaalo-nu-of-ff-bellen/
mailto:agenda@alo.nu
mailto:agenda@alo.nu
https://www.alo.nu/2022/nieuws/activiteit-gepland-agendaalo-nu-of-ff-bellen/


Jaargang 86 nr. 2 
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO 

 
 

 

13 
 

 
28 aug 2022  

Van de ledenadministratie 
Aanmelden 

Als jeugdlid heeft zich aangemeld: Laeta Blanker. 

Bij de Kangoeroe Klup heeft zich aangemeld: Sofie Zdanowicz. 

Laeta en Sofie van harte welkom bij HKC ALO. 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-94/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-94/
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25 aug 2022 

Uitslagen, programma en 

scheidsrechters deze week 
 

Uitslagen afgelopen week: 

 

Programma & scheidsrechters komende week: 

 Zaterdag 3 september     

10:00 Refleks A2 ALO A1 Prinses Irene   

11:00 Dunas 3 ALO 4 Bosjes van Pex   

14:00 Fiducia 2 ALO 2 Fletiomare Oost Gerrit van der Stok 

15:30 Fiducia 1 ALO 1 Fletiomare Oost Peter Hagenaars 

 Zondag 4 september     

12:00 ALO 6 WWSV 2 Bosjes van Pex ??? VRIJWILLIGER GEZOCHT!!! 

13:30 ALO 5 WWSV 1 Bosjes van Pex ??? VRIJWILLIGER GEZOCHT!!! 

https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/
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29 aug 2022  

ALO F2 van start! 
ALO F2 bestaat dit jaar uit Aise, Faas, Fleur, Lieke, Lotte, Tom en Tyme. 

 

Vandaag de allereerste wedstrijd voor ALO F2. Op het laatste moment bleek de wedstrijd thuis 

gespeeld te worden. Dat scheelde een ritje naar GKV. Op ALO zegen we zes zenuwachtige 

kinderen en dito inval coaches. De ouders langs de lijn waren overigens waarschijnlijk net zo 

benieuwd. 

GKV was aanwezig met vijf dames die ook nog nooit een wedstrijd hadden gespeeld. Volop 

ingrediënten voor een leuk spel. 

 

Eerst in de kleedkamer de voorbespreking. Welke regels zijn er ook alweer. Wat is aanvallen of 

verdedigen en hoe ziet een bal er uit? 

Jullie wisten al een hele boel dingen te vertellen over het spel. Heel goed! 

 

Dan start de wedstrijd. 

Wat gebeurt er een hoop in het veld! Je begint met aanvallen, maar als de tegenstander de bal 

heeft, moet je opeens juist verdedigen. En als wij de bal dan pakken zijn we weer aan het 

aanvallen! Best lastig hoor! 

Om te kunnen scoren, moeten we de bal over te spelen naar elkaar. De spelers zonder bal lopen 

dan steeds een stukje verder naar de paal toe. Het gooien en vangen ging al best goed. Soms 

vergaten we alleen even dat de bal naar ons toe kan komen. Dan valt hij wel eens op je neus. 

 

GKV had al goed geoefend met het aanvallen en er rende elke keer een dame direct naar onze 

paal om daar de bal te kunnen krijgen. 

Na verloop van tijd mochten wij daarom de superspeler in het veld brengen. Even later was het 

https://www.alo.nu/2022/teams/f2/f2-verslagen/alo-f2-van-start/
https://www.alo.nu/2022/teams/f2/f2-verslagen/alo-f2-van-start/
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eerste doelpunt van de F2 een feit. Faas wist de bal door de korf te krijgen. 

De wedstrijd bleef heen en weer golven. GKV rende veel en kon door iets meer lengte en 

oefening de bal best snel en ver gooien. Bij ALO werd dit tijdens de wedstrijd ook steeds beter. 

In de komende trainingen gaan we daar verder op oefenen. Jullie zullen zien, dat wordt elke week 

makkelijker! 

De tweede helft moesten we op de andere korf aanvallen. Dat was voor beide ploegen (en 

coaches) weer even wennen. Ons spel werd beter, al lukte het helaas niet om nog een doelpunt te 

maken. Dat jullie echt wel kunnen schieten, zagen we bij de strafworpen aan het einde. Goed 

gedaan! 

 

In de competitie spelen we ook tegen GKV, een mooie graadmeter om onze voortgang te zien. Al 

blijft natuurlijk het plezier voorop staan. En plezier was volop aanwezig als we zo naar de 

kinderen en de ouders keken. 

 

Speciale dank voor de scheidsrechter. Hij heeft de wedstrijd leuk geleid en ook naar de kinderen 

toe duidelijk verteld waarom er gefloten werd. 

 

Tyme, Lotte, Lieke, Fleur, Faas en Aise. Wij hebben van jullie genoten. Goed je best gedaan en 

plezier gehad! 

Tom, hopelijk kun jij ook snel bij de wedstrijden zijn! 

 

Volgende week een toernooi op ALO. Veel succes en plezier! 

Groetjes van deze super trotse inval coaches 

Marijn en David 
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Opstellingen teams – Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijdsecretariaat – richtlijnen en afspraken voor het afmelden voor trainingen en 

wedstrijden 

Zie onder de opstellingen 

(Oefen)wedstrijden komende week 

 ALO 1  zaterdag 3 september 2022, 15:30 uur    Fiducia 1 - ALO 1  

 Wedstrijdnr.  X267811 (Oefen)  

 Dames  Elise, Isabel, Lucie, Mare, Megan, Myrthe, Sabine, Sandra, Sanne, Sophie, 

Sylene, Zoë 

 Heren  Casper, Colin, Dimitry, Jesse (W), Julius, Koen, Mark, Pim, Raven, Roy, Sven, 

Tomáz Matteo 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  onbekend   

 Opmerkingen   

 Locatie  Fletiomare Oost (Europaweg 52, Vleuten) 

 ALO 2  zaterdag 3 september 2022, 14:00 uur    Fiducia 2 - ALO 2  

 Wedstrijdnr.  X267230 (Oefen)  

 Dames  Elise, Isabel, Lucie, Mare, Megan, Myrthe, Sabine, Sandra, Sanne, Sophie, 

Sylene, Zoë 

 Heren  Colin, Dimitry, Jesse (W), Julius, Koen, Mark, Nick, Pim, Raven, Roy, Sven, 

Tomáz Matteo 

 Reserves   

 Coach  Paul, Roy 

 Verzamelen  onbekend   

https://www.alo.nu/competitie/opstellingen/#afspraken
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X267811
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X267230
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/
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 Opmerkingen   

 Locatie  Fletiomare Oost (Europaweg 52, Vleuten) 

 ALO 4  zaterdag 3 september 2022, 11:00 uur    Dunas 3 - ALO 4  

 Wedstrijdnr.  X267308 (Oefen)  

 Dames  Naima, Nienke, Noura, Tara 

 Heren  Bas, Robin, Tygo 

 Reserves   

 Coach  Koen 

 Verzamelen  10:15 uur  

 Opmerkingen   

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO 5  zondag 4 september 2022, 13:30 uur    ALO 5 - WWSV 1  

 Wedstrijdnr.  X267117 (Oefen)  

 Dames  Blijke, Elisa, Ikelien R., Maaike 

 Heren  Bas, Marcel, Owen, Simon, Sven, Tim, Tom 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  13:00 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Paulien (Kr.) 

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO 6  zondag 4 september 2022, 12:00 uur    ALO 6 - WWSV 2  

 Wedstrijdnr.  X267719 (Oefen)  

 Dames  Colinda, Misja, Nicolette, Sarissa 

 Heren  Ben, Dennis, Martijn, Richard, Tim (Z) 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  11:30 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Marije, Séverine, Freek, Patrick 

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO A1  zaterdag 3 september 2022, 10:00 uur    Refleks A2 - ALO A1  

 Wedstrijdnr.  X267355 (Oefen)  

 Dames  Emma, Linda, Maira, Medea, Sanne 

 Heren  Charley, Loek, Max, Tim, Tygo 

 Reserves   

 Coach  Mark, Sven 

 Verzamelen  09:15 uur  

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X267308
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X267117
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X267719
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X267355
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 Opmerkingen   

 Locatie  Prinses Irene (de Rijtjes, Rijswijk) 

Wedstrijdsecretariaat – richtlijnen en afspraken voor het afmelden voor trainingen en 

wedstrijden 

Afmelden voor een training of wedstrijd doe je natuurlijk tijdig en uitsluitend met een 

dringende reden en alléén in uiterste noodzaak. 

– Voor een training rechtstreeks bij je trainer. 

– Voor een wedstrijd via de wedstrijdsecretaris voor jouw team: 

Pupillen (D, E & F) 

Via email aan Nicolette Boersma, opstellingen_DEF@alo.nu, tot 1 week vóór de wedstrijd, 

anders 06-41693215. 

Aspiranten & junioren (A, B & C) 

Via email aan Ikelien Regter, opstellingen_ABC@alo.nu, tot 1 week vóór de wedstrijd, anders 

06-22957595. 

Senioren 

Sarissa van der Velden 

– ALO 1 & 2 via trainers en TC 

– ALO 3 t/m 6, in de volgende volgorde: 

1. Afmelden voor de wedstrijd: voor 17:00 uur de voorafgaande maandag via e-mail 

(opstellingen_SEN@alo.nu) of via Whatsapp 

2. Heb je je op tijd afgemeld, dan wordt er een vervanger opgesteld (zonder overleg, maar 

waarvan verwacht wordt dat deze kan) 

3. Kan deze vervanger niet, dan meldt deze dat bij de aanvoerder van het desbetreffende 

team en die geeft dit door aan de afwezige die dan zelf verantwoordelijk is voor het 

zoeken van een vervanger. 

4. Voor woensdag doorgeven aan de aanvoerder of dit is gelukt of niet. 

5. Info wordt aan wedstrijdsecretariaat doorgegeven ivm aanpassen opstellingen 

Ons wedstrijdsecretariaat van ALO werkt met een geautomatiseerd systeem. Wat hiervoor 

voor jullie als spelers en coaches van belang is, is het volgende: 

• Voor elk ALO-team is een vaste tijd ingesteld die men voor de wedstrijdaanvang 

aanwezig dient te zijn 

• Voor elke uitlocatie geldt een standaard ingestelde reistijd 

• Op basis van deze tijden wordt de verzameltijd berekend 

• Voor locaties in de Haagse regio, wordt er van uitgegaan dat op locatie bij de 

tegenstander wordt verzameld. 

mailto:opstellingen_DEF@alo.nu
mailto:opstellingen_ABC@alo.nu
mailto:opstellingen_SEN@alo.nu
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• Als je opgesteld wordt als reserve-speler of invaller bij een ander team, dan weet je dat 

natuurlijk al, maar als herinnering ontvang je een email. 

Invallen/reserve staan: De TC bepaalt het beleid voor invallen en reserve staan. Hier wordt in 

principe niet van afgeweken tenzij noodzakelijk. 

Algemeen Reserves: De voor dit seizoen als Algemeen Reserve aangewezen spelers zijn op deze 

pagina terug te vinden. 

Wedstrijdformulieren: Worden met ingang van afgelopen seizoen uitsluitend via de 

SportLinked/knkv-app afgehandeld. 

Klik hier voor de spelbepalingen… 

…en hier voor de “leeftijdencriteria en kleurcodes van spelerskaarten”. 

Reserve-shirts: ALO heeft voor alle teams gele reserveshirts. De ALO-selectie, ALO 3 en de F-

pupillen beheren hun eigen reserveshirts. Alle andere teams halen en retourneren hun (gewassen) 

reserveshirts bij Marjolein Gaillard. 

 

https://www.alo.nu/teampaginas/ar/
https://www.alo.nu/teampaginas/ar/
http://www.knkv.nl/userfiles/bestuurders/Spelbepalingen_2014-2015.pdf
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/organisatie/leden/
tel:3237782

