
45e toernooi

  24 april 2017

Succes 
Schoolvoetbaltoernooi 

    Leusden / Achterveld

Hoofdsponsor;



    
 Informatie ook te vinden op de website:

www.schoolvoetbal.nl

   Verboden 
 voor honden

Succes Clubactie
Spek de kas van uw vereniging!

Samen heb je pas echt succes! De lokale sportverenigingen zijn daarvan 
de beste leerschool. Als trots hoofdsponsor van de teamgeest ondersteunen 
wij dit graag. Wanneer u nu uw huis verkoopt via Succesmakelaars, storten 
wij € 250,- in een clubkas naar keuze*.

U kunt aan het Succes Woonplein terecht voor o.a. het (ver)kopen van een 
woning, een taxatie, onafhankelijk hypotheek advies en uw verzekeringen.

* De Succes Clubactie geldt niet voor woningen die al in de verkoop zijn genomen. De € 250,- wordt 
overgemaakt zodra de woning is verkocht en alleen aan een officiële sportvereniging.

Aankopen | Verkopen | Verhuren | Taxeren
Onderhoudsadvies | Verzekeren | Hypotheken

Succes Woonplein
Hamersveldseweg 72
3833 GS Leusden

(033) 494 77 07
succesmakelaars.nl

(033) 461 33 47
succesfd.nl

Maandag 24 april 2017

Burgemeester Buiningsportpark  
Bavoortseweg 15 Leusden

09.00 uur: Aanvang poulewedstrijden
14.35 uur: Aanvang finaleronde
15.15 uur: Prijsuitreiking

Aantal deelnemende teams:  59
Aantal wedstrijden:                126

Inlichtingen:
Ronald Besseling
033-4450140
voorzitter@schoolvoetbal.nl

45 jaar
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Schoolvoetbal verbindt Leusdense en Achterveldse scholen. 
Met fairplay en respect voor elkaar!



Organisatie
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Van links naar rechts: 
Edwin van den Hengel, Daphne van de Berg, Tamara Besseling, 
Walter Maas, Priscilla Leenen, Jimmy Etten, Ronald Besseling 
en Zowi Wanrooy. Niet op de foto; Ronald Abbring
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maakpret.nl 

Laat zien wat je doet!

appel en eelman | communicatie en meer … 

Ga ook voor een schoon Leusden!

Met  gemak in de bak!

www.opgeruimdleusden.nl6



Scheidsrechters
Respecteer de scheidsrechter en elkaar! 

Wie wil winnen ten koste van fatsoen is hier niet welkom

o We hebben respect voor onszelf en voor anderen.
o We geven fouten toe en accepteren fouten van anderen.
o We lachen elkaar niet uit.
o We zijn sportieve verliezers en feliciteren de winnaar.
o We vertrouwen elkaar.
o We schelden niet. 
o We doen niemand opzettelijk pijn.

O.a. de volgende scheidsrechters zullen de wedstrijden leiden:  
 
Henk Voorburg -  Sjoerd van den Brink - André de Jong - Ruben van Burgsteden 
- Wim de Jong - Rob de Jong - Fokko Tilma - Thom Voorburg - Michel Besseling - 
Luc Besseling - Ruben Huiden - Tim Zwarts - Arjen van de Belt - MBO Amersfoort 
leerlingen; Parosh Abdullah - Hawras Salah - Jaafar Idrissi Chiour - Hicham Zeddi

T 033 494 12 43
E info.klooster@dealer.renault.nl
www.autobedrijfvantklooster.nl

Autobedrijf Van ‘t Klooster
Hamersveldseweg 14
3833 GP Leusden
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Succes Schoolvoetbal drukker;
Mededelingen

o Leiders en leidsters van de elftallen moeten zich bij aankomst 
   bij de BV’75 kantine melden bij het wedstrijdsecretariaat.

o Alleen deze dag is het wedstrijdsecretariaat telefonisch 
   te bereiken onder nummer: 06-53806862.  

o Deelnemers aan het toernooi kunnen het beste in een trainingspak komen,   
   omdat meerdere teams van een kleedruimte gebruik moeten maken. 

o Kleedkamerindeling kan je vinden aan de deur bij de kleedruimte.

o Prijsuitreiking is om 15.15 uur het wordt gewaardeerd dat
   iedereen hierbij aanwezig is. Wij hebben gezorgd voor een 
   hele bijzondere prijsuitreiker.

o Lees voor het toernooi het reglement nog eens goed door.

o Willen leiders en leidsters er mede voor zorgen dat het afval in 
   de speciaal geplaatste afvalcontainers wordt gedaan. 

o Veranker de partytenten goed. Bij eventuele harde wind 
   kunnen partytenten de lucht in gegaan, wat gevaar oplevert 
   voor  de deelnemers en  de toeschouwers.

o Bij de poulewedstrijden in groep A, B en E gaan ook de beste tweede uit   
   de poules 1,2 en 3 over naar de finaleronde.  Van C en D gaan beide nummers 2 door.
   Denk dus niet te snel dat je uitgeschakeld bent !! 

o Voor alle deelnemers aan het toernooi, en voor leiders en leidsters is er 
   aan het einde van de dag een aandenken.

o De EHBO is te vinden bij het wedstrijdsecretariaat. Let op! Bij BV’75

              Gevonden voorwerpen

                                             Op de dag van het toernooi kunt u voor gevonden voorwerpen 
                                             terecht op het wedstrijdsecretariaat. Alle gevonden voorwerpen 
                                             die na het toernooi achter blijven worden maximaal 1 week be-
                                             waard. Daarna gaan de bruikbare voorwerpen naar een goed doel.         

                                                             Voor gevonden voorwerpen kunt u na het
                                                             toernooi bellen naar: Jimmy Etten 033-8885838
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Regiofinales KNVB
 
Ook dit jaar is het weer voor enkele teams mogelijk om mee te doen aan de 
regiofinale. 

•De winnaars van groep C mogen deelnemen aan de regiofinale die gehouden 
  wordt op: woensdag 17 mei 13:30 uur SV Batavia ‘90 te Lelystad
•De winnaars van groep E mogen deelnemen aan de regiofinale die gehouden 
  wordt op: woensdag 17 mei 13:30 uur VV Maarssen
•De winnaars  van groep B & D mogen deelnemen aan de regiofinale 
  die gehouden wordt op: woensdag 31 mei 13:30 SV Achterveld
 
Na afloop van het schoolvoetbaltoernooi dienen de leiders van de 
winnende teams van de groepen B, C, D en E zich melden bij 
Edwin van den Hengel in het wedstrijdsecretariaat om aan te 
geven of zij deelnemen aan deze regiofinale (Indien het winnende 
team niet wil/kan deelnemen, dan kan nr 2 meedoen). De organisatie 
van de regiofinale is in handen van de KNVB. Men moet zeker zijn 
dat men mee kan doen i.v.m. de korte voorbereidingstijd 
voor deze organisatie. Afzeggen op het laatste moment 
is niet mogelijk.

Succes bij de Regiofinales!!
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Complimenten aan onze sponsoren! 
In dit programmaboekje staan mooie advertenties. Het is de moeite waard deze goed langs te lopen. Wellicht zit er 
een mooie actie voor jou tussen. Ook is het niet mogelijk om zonder onze sponsoren het Schoolvoetbaltoernooi te 
organiseren. Hierbij enkele sponsoren uitgelicht. Voor het totale overzicht zie 
http://www.schoolvoetbal.nl/sponsoren/  

Onze hoofdsponsor; dankzij hen kunnen we de voortgang van het Succes Schoolvoetbaltoernooi 
garanderen, nieuwe website en geluidsinstallatie ed.  

   

Schoonhoven Infra B.V. sponsort dit jaar de wedstrijd 
bekers en de presentjes voor de vrijwilligers! 

 

Rabobank sponsort de presentjes voor alle deelnemende 
kinderen.  

  

Bike Drive en de Karwei Leusden sponsoren dit jaar de 
boogvlaggen. 

 

De mooie bossen 
bloemen worden 
verzorgt door 
Beest Bloemen 

 
Een team die het 
verdient ontvangt 
zwemkaartjes voor; 

 

AFAS sponsort de medailles 
voor de winnende teams  

 

 

 

De traktatie dit jublileum jaar 
is verzorgd door; 

 

Ook kunnen we al jaren rekenen op vaste support. Zodat 
we ieder jaar weer het programmaboekje kunnen maken.  

 

 

 

 

 

Alle boodschappen door de 
supermarkten Krentenbollen 
door; JUMBO Wahlé  en de 
pakken sap door de JUMBO 
biezenkamp. Scheidsrechterslunch 
Dirk, Organisatie AH. 
Dogsport voor kortingen op de 
medailles.  
Multivlaai stelt bonnen beschikbaar.  

En zoveel andere lokale bedrijven die het 
schoolvoetbal een warm hart toedragen. Hartelijk 
bedankt!!! 

Toernooiregelement
 • Het deelnemen aan dit toernooi is op eigen risico.
 • Voor dit toernooi gelden de normale KNVB voetbalregels 
    (aangepast aan SCHOOLVOETBAL).       
 • De speelduur voor alle groepen is: 1x 20 minuten. Er is dus  geen rust 
   en er wordt niet van speelhelft gewisseld. (Bij erg harde wind wordt er 
   wel gewisseld, de toernooicommissie beslist of het nodig is.)
 • De groepen A, B, D en E spelen op een half veld. De teams van deze 
   groepen  bestaan uit 9 spelers. Groep C speelt op een heel veld. 
   De teams uit groep C bestaan uit 11 spelers.
 • Als een elftal 5 minuten na het aanvangstijdstip nog niet aanwezig is, kan 
   de wedstrijd verloren worden verklaard met  2– 0.
 • Het wisselen van spelers tijdens de wedstrijd is toegestaan tot maximaal 
   5 spelers (inclusief de keeper) en moet aan de scheidsrechter gemeld 
   worden.
 • Er mogen alleen spelers worden opgesteld die op het inschrijfformulier
   van dat elftal voorkomen. Er mogen geen spelers van andere elftallen 
   worden opgesteld. Bij overtreding van deze regel wordt de wedstrijd met 
   2 – 0 verloren verklaard.
 • Als in een poule 2 of meer teams eindigen met een gelijk aantal punten, 
   dan beslist het doelsaldo. Als ook het doelsaldo gelijk is, worden om en 
   om 5 strafschoppen genomen door 5 verschillende spelers. Indien nodig 
   gaat men door, met van ieder team een speler, tot een beslissing is gevallen.
 • Bij wedstrijden na de poulewedstrijden moet een beslissing vallen. 
   Bij gelijke eindstand worden er strafschoppen genomen.
 • Door het wedstrijdsecretariaat wordt voor iedere wedstrijd centraal 
   een eindsein gegeven. Er is dus geen beginsein.
 • Tegen beslissingen van scheidsrechters is geen protest mogelijk.
 • De toernooileiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het 
   zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen. Geef daarom 
   waardevolle voorwerpen(zoals horloge, geld en dergelijke) af aan je leider 
   of leidster.
 • Ieder team dient er voor te zorgen dat de velden en de toegewezen 
   kleedkamer schoon blijven.
 • Bij het wedstrijdsecretariaat staan de te winnen prijzen
 • Mocht het toernooi (door omstandigheden) geen doorgang 
   vinden, dan    ontvangt u (indien mogelijk) daarvan 
   tijdig bericht. 
   (Zie ook onze website:  www.schoolvoetbal.nl)
 • In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
   beslist de toernooileiding.
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Gedragsregels
voor de 

‘kunstgras’velden
• Geen kauwgom uitspugen op het veld.
• Geen glaswerk op het veld.
• Niet in de doelnetten klimmen. 
• Geen afval op het veld

 Voor de toeschouwers:

                                    • Niet roken op de     
                                       velden 
                                    • Blijf achter de
                                       omheining
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Sportpark Roda’46
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Activiteiten op veld 5

Tussen de wedstrijden door hoeft 
niemand zich te vervelen. 
De voetballers maar ook 

broertjes en zusjes zijn welkom. 

Vanuit de buurtsportcoaches staat 
er een team voor jullie klaar met 

allemaal leuke 
acitiviteiten, doen jullie ook mee?

Sociale media

Like onze pagina en volg ons. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes! 
www.facebook.com/schoolvoetbaltoernooi  
www. twitter.com/Schoolvoetbal_  
https://nl.linkedin.com/in/schoolvoetbal   
Met oa informatie over de BN-er van dit jaar, actie voor het goede doel 

en over de Juich CUP op de toernooidag.

Sponsoring Succes Schoolvoetbaltoernooi Leusden / Achterveld

Jaarlijks doen hier zo`n 850 kinderen van 14 basisscholen aan mee uit 
Leusden en Achterveld. De stichting draait geheel op vrijwilligers en 
sponsoren. Zij zijn daarom afhankelijk van uw donatie van tijd en geld 
om het toernooi tot een succes te maken. 

Wat kunt u doen voor Stichting Schoolvoetbaltoernooi Leusden Achterveld?
Als u wilt helpen met financiële ondersteuning, dan waarderen wij dat enorm. Ook vrijwil-
ligers voor de toernooidag zoals scheidsrechters en andere zaken kunnen we goed 
Doet u ook mee!?
Hierbij al enkele voorbeelden, wat u voor het schoolvoetbal kunt betekenen;
Reclame maken in het programmaboekje en/of uit handen nemen van de vaste lasten van 
schoolvoetbal; 
Huur van geluidsinstallatie, EHBO, Programmaboekje, Website, Vaantjes voor de kinderen, 
Bekers 15 stuks,  Medailles 225 stuks, Prijsjes voor alle kinderen, Bedankje voor de vrijwil-
ligers, veld 5 activiteiten.    

Zie voor  alle informatie op http://www.schoolvoetbal.nl/sponsors/brochure/    

https://nl.linkedin.com/in/schoolvoetbal 
www.twitter.com/Schoolvoetbal_
www.facebook.com/schoolvoetbaltoernooi
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Interview deelnemers schoolvoetbaltoernooi 2016 

Wij van de organisatie vinden het altijd erg leuk om met de kinderen die meedoen met het toernooi te 
praten hoe ze het toernooi vinden. 

We hebben gesproken met verschillende kinderen hierbij 
een paar uitgelicht; 

Ilyas van de Klimrakker/Vallei combinatie, hij heeft al 3 
keer meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi. Het 
leukste vindt hij goals maken en assist geven. Gewoon 
lekker voetballen. Wat hij minder leuk vind is het 
verdedigen. 

Jasmin, Madeleine en Sophie. Ze hebben al 2 en 1 keer 
meegedaan. De wedstrijden vinden ze erg leuk en ze 
vinden het fijn dat ze blij kunnen zijn voor anderen. Niet zo leuk is als de tegenpartij scoort en vallen. 

 

Lucas, Timme van het Rossenberg hebben al 2 
keer meegedaan. Vorige keer werden ze zelfs 6e. 
Ze vinden het niet leuk dat ze de hele tijd verliezen 
maar ze kunnen wel heel goed voetballen en ook 
leuk is dat je ijs kan kopen in de pauze. 

 

Zoë van het St Jozef heeft ook al één keer 
meegedaan met het toernooi en ze vindt echt ALLES 
LEUK! Lekker met vriendinnen voetballen en net 
zelfs met 2-0 gewonnen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep A Poule 1

De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde
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Groep A - Poule 2

De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde



Finales
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Groep A - Poule 3

De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde



Groep B - Poule 1

De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde

De Feestwinkel van Achterveld  

 

Verhuur en Verkoop van Feestkleding  in vele soorten thema’s 
Ook kunt u hier terecht voor Geboorteborden, trouwborden, Abraham en Sarahpoppen 
Verkoop van allerlei accessoires, schmink, pruiken, slingers, (helium)ballonnen en fopartikelen… 
 

Openingstijden: 
Maandag van: 13.00 t/m 17.30 
Dinsdag van: GESLOTEN 
Woensdag van: 13.00 t/m 17.30 
Donderdag van: 13.00 t/m 17.30 ’s Avonds van 19.30 t/m 21.00 uur  
Vrijdag van: 13.00 t/m 17.30 ’s Avonds van 19.30 t/m 21.00 uur 
Zaterdag van: 10.00 t/m 16.00  

 
CHECK ONZE NIEUWE WEBSITE! WWW.FEESTWINKELACHTERVELD.NL 
Hessenweg 230  Achterveld  0342-452974 info@luzakostuumverhuur.nl 
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VAN DEN HENGEL FD&B 
 ADMINISTRATIEKANTOOR 
 DETACHERINGS- EN INTERIMWERKZAAMHEDEN 
 BELASTINGAANGIFTEN 
 OVERIGE FINANCIËLE ADMINISTRATIEVE 

DIENSTVERLENING 

 
vdHengelFDB@hotmail.nl / 06-28864944 



Groep B - Poule 2

De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde
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Groep B - Poule 3

De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde

Finales
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Groep C - Poule1

Deel jouw Ervaring....

36
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Met trots presenteren wij onze Prijsuitreiker: Nederlands 
beste Rapper Diggy Dex 
Diggy Dex de rapper/producent/liedjesmaker ook 
wel Koen Jansen, die al een jaar of tien een vaste 
waarde is binnen de Nederlandse hiphop. Jullie 
kennen hem vast van de hits; 
‘Treur Niet (Ode Aan Het Leven)’ met JW Roy  
Met Ali B de single ‘Ik Huil Alleen Bij Jou’  
‘Slaap Lekker (Fantastig Toch)’, met Eva de Roovere 

Kijk snel op www.diggydex.nl voor de video’s en de 
blogs en meer achtergrond. 

Diggy (Koen) is geboren in Leusden en heeft 5 jaar op 
voetbal gezeten. Zijn basisschool was de Hobbit! 
Daarmee heeft hij vanaf groep 5 altijd meegedaan 
met het schoolvoetbaltoernooi. Helaas heeft hij 
nooit gewonnen. Maar vond het wel altijd heel leuk. 
Daarom nu extra cool om de bekers allemaal vast te 
mogen houden! Diggy vind het zo leuk om de prijzen 
uit te reiken omdat hij het belangrijk vind dat de kids 
lekker actief bezig zijn met sport, zeker met voetbal. 
Hij woont in Amersfoort en heeft een vrouw en 2 
kinderen. 

Op school speelde hij al een beetje gitaar en stond altijd 
vooraan als er spreekbeurten gehouden moesten worden of 
musicalrollen werden verdeeld. Het podium vond hij toen al 
leuk ook! 

Ook heel tof was dat hij bij de ‘kids top 20’ is geweest, met het 
nummer ‘Slaap Lekker’. Hij heeft gestaan op talloze festivals 
en Nederland en België (o.a. Solar Festival, Lowlands, 
Noorderslag) Vrienden van Amstel Live. Hij treedt op in 
Paradiso, Heineken Music Hall (met Nielson), Tivoli, Ziggo 
Dome met Guus Meeuwis en staat zelfs als eerste rapper in 
Koninklijk Theater Carré. In september verschijnt zijn nieuwe 
album, het 5e ‘Golven’ en singel ‘Laten We Dansen’ met Paul 
de Munnik.  

 Zijn inspiratie haalt hij uit zijn persoonlijke leven, de dingen die hij meemaakt, ervaart of denkt. Het 
nummer 'Treur Niet (Ode Aan het Leven) heeft hij bijvoorbeeld 
geschreven naar aanleiding van een uitvaart.  

Het geen waar hij het meest trots op is, volgens Diggy “als er mensen 
naar je toe komen en zeggen dat ze veel steun of inspiratie uit m'n 
liedjes halen. Dat is toch het hoogst haalbare als muzikant voor mij.” 

En tot slot; wat kunnen de kinderen doen om ook zo succesvol te 
worden? 
Diggy; “Vooral je hart blijven volgen en elke dag oefenen/ermee 
bezig zijn! En zorg ervoor dat je het doet met leuke inspirerende 
mensen.” 

Diggy met Typhoon 

Diggy met Ali B 

De winnaar en de nummer 2 van deze poule 
gaan door naar de finaleronde

Heb jij een idee om het schoolvoetbaltoernooi 
volgend jaar nog leuker te maken, stuur 
dan een email naar pr@schoolvoetbal.nl

Vond jij dit toernooi ook zo leuk?
Stuur dan jouw verhaal en/of foto naar 
pr@schoolvoetbal.nl. Wie weet sta jij dan 
volgend jaar in het boekje!



Groep C - Poule 2
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De winnaar en de nummer 2 van deze poule 
gaan door naar de finaleronde
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41Aankopen | Verkopen | Verhuren | Taxeren

Onderhoudsadvies | Verzekeren | Hypotheken

Succesmakelaars en Succes Financiële Diensten zijn trots hoofdsponsor van 
de teamgeest. Samen heb je tenslotte pas echt succes! Of dat nu om een 
voetbaltoernooi, het (ver)kopen van een woning, een taxatie, onafhankelijk 
hypotheek advies of uw verzekeringen gaat. Als u een goede voorzet geeft, 
koppen wij hem trefzeker binnen...

Maak vrijblijvend kennis! Loop gerust eens binnen voor een kopje koffie in 
onze ontmoetingsruimte. Of maak gebruik van onze werkplek met gratis wifi.

Succes Woonplein
Hamersveldseweg 72
3833 GS Leusden

(033) 494 77 07
succesmakelaars.nl

(033) 461 33 47
succesfd.nl

Trefzeker in wonen!Finales 

Astronaut 8C
3824 MJ Amersfoort

Hamersveldseweg 6a 
3833 GP Leusden  

Tel: 033 30 30 220
 info@laurensijzerwaren.nl

Uw ijzerwaren en gereedschappen specialist voor:

www.laurensijzerwaren.nl

• Handgereedschap
• Elektrisch Gereedschap
• Tuingereedschap

• Elektra
• Hang en Sluitwerk
• Loodgietersmateriaal
• Bevestigingsmateriaal
• Sleutelservice



GEWOON...
HEEL GOED

MET
FIETSEN!

HANS GREEFHORST



Groep D - Poule 1

De winnaar en de beste nummer 2 uit deze poule gaan 
naar de finaleronde
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‘Value for money’

Kijk voor meer informatie over onze merken op mechangroep.nl.

Mechan Groep vertegenwoordigt 
gerenommeerde wereldmerken zoals 
o.a. het Amerikaanse AGCO (Fendt, 
Massey Ferguson, Challenger en Valtra). 
Deze topmerken worden verkocht via 
afzonderlijke, landelijk dekkende netwerken 
van gespecialiseerde dealerbedrijven, 

die daarnaast onderhoud en service 
verzorgen. Naast tractoren wordt ook een 
uitgebreid scala aan werktuigen geleverd. 
Als importeur van deze beroemde merken 
is Mechan Groep al meer dan 50 jaar 
toonaangevend in de agrarische sector, 
tuin- en parkbranche en industrie.

Welkom bij Mechan Groep!
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Groep D - Poule 2

De winnaar en de beste nummer 2 uit deze poule 
gaan naar de finaleronde



Finales 
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Groep E - Poule 1
Pannekoekboerderij
DE HAKHORST

Van 24 april t/m 31 mei

€7,50 korting*

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Kijk op www.pannekoek.nl voor ons menu. Onze keuken is open op za en zo van 12.00-20.00u. Rest van de 
week van 17.00-20.00u. Reserveren: 033-4944434 | Waarden 25C | 3831 HA | Leusden

* Voorwaarden: De actie loopt van 24-04-2017 t/m 31-05-207. Maximaal één bon per rekening. Rekening kan niet 
gesplitst worden. Niet geldig voor meeneempannenkoeken. Minimale besteding: 25 euro. Niet geldig op 27 april, 
14 mei, en 25 mei.

Uitgevoetbald?
Tijd voor pannenkoeken!
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De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde
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Groep E- Poule 2
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De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde



Finale
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Groep E- Poule 3

De winnaar van deze poule en de beste nummer 2 uit de 
poules 1,2 en 3 gaan naar de finaleronde
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 Bowlen op 8 bowlingbanen. 
 Bumper-bowlen voor kinderen. 
 Barbecue en tafelgrill restaurant ‘La Corbeille’. 
 Eetcafé Monet voor het lekkerste sateetje in midden Nederland. 
 ‘De Korfzaal’ een evenementenzaal voor 50 tot 350 personen. 
 Gratis parkeergelegenheid 
 Perfecte locatie voor al uw evenementen 
 Voor zakelijk en particulier! 

 
 

 
Tegen inlevering van deze bon kan je GRATIS een heerlijk soft ijsje krijgen bij de Korf! 

Geldig de hele maand Mei 
Niet geldig in combinatie met andere acties.  

 
 

info@dekorf.nl             www.dekorf.nl                     De Korf                   033 – 494 67 31 



Bedrijfssoftware 
voor groeiers 
en bloeiers

afas.nl

Als uw Travel Counsellor help ik u met het 
kiezen van de perfecte vakantie, wanneer 
het u schikt. U betaalt niets meer dan bij een 
reisbureau en ontvangt een exceptionele 
service van uw eigen persoonlijke reisadviseur. 

Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, 
trouwen in het buitenland, avontuurlijke 
vakanties, hotelovernachtingen, wintersport, 
cruises, reizen op maat, vluchten, autohuur, 
en zoveel meer...

Priscilla Leenen
T  033 30 13 604
M 06 50 60 01 06
E  prisclilla@travelcounsellors.nl
W www.reisadviseurleusden.nl
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