
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Dank je wel. Het was een fantastische voetbalschool! 

 

 

Het dank je wel is op z’n plaats voor alle deelnemers, vrijwilligers, gasttrainers en sponsoren. 

Zij hebben de zevende editie van de voetbalschool tot een geweldig succes gemaakt. De blije 

gezichten van de deelnemers: dat is voor ons de enige echte graadmeter. We hebben  vele 

lovende bedankjes gekregen. En als je die dan leest, dan beleef je de voetbalschool nog een 

keer. We hebben als organisatie genoten van de inzet, plezier en doorzettingsvermogen. Want 

de tweede dag, in de regen, daar hebben de deelnemers laten zien dat ze veel plezier in het 

voetbalspelletje hebben en dan deert een buitje niet. Je gaat gewoon door. 

Voor ons is het spannend hoe de deelnemers op de diverse gasttrainers reageren. Vooraf aan 

het vastleggen hebben we de trainers gesproken en bekeken, waarbij voor ons het 

belangrijkste is hoe een gasttrainer met kinderen kan omgaan. Terugkijkend mogen we wel 

stellen dat alle trainers het vermogen hadden om met kinderen om te gaan. Voor een enkeling 

was het een van de eerste keren, maar na afloop zag je dat ze genoten hadden en dat kwam 

door de enthousiaste deelnemers. 

De laatste jaren is ons begeleiderskorps bijna volledig samengesteld uit leerlingen die 

maatschappelijke stage volgen. Ze zien de voetbalschool als een ideaal project waar je je stage 

kunt volgen. Voor ons een uitdaging om de begeleiders zo te coachen dat ze optimaal kunnen 

functioneren en de deelnemers aan de voetbalschool maximale begeleiding krijgen. Na afloop 

van de voetbalschool hebben we de leerlingen veel lof toegezwaaid. Zij hebben zich 

fantastisch opgesteld deze drie dagen. 

Het project Sport-jeugd en techniek is in 2008 aan de voetbalschool toegevoegd, dit om de 

deelnemers bewust te maken van een carrière na de sport. Stonden de vorige edities in het 

teken van de techniek. Deze zevende editie kende “uithoudingsvermogen”als thema. De 

verrassende link met muziekvereniging Concordia uit Sint Philipsland leverde vele 

nieuwsgierige ouders en  belangstellenden op. Maar de speelse wijze van het bezig zijn met 

uithoudingsvermogen kreeg veel bijval naar vooral de begeleiders vanuit Concordia. En dat is 

altijd leuk als de gastdocenten direct bedankt worden. 

Als je napraat met een gasttrainer hoe hij het gevonden heeft dan wordt je getipt op oud-

spelers/trainers die dit ook leuk vinden om dit te doen. Ook dit jaar zijn we weer getipt op 

enkele gasttrainers voor de achtste editie van de voetbalschool. Het is belangrijk dat het 

netwerk van oud-spelers/trainers de voetbalschool van NOAD’67 kent en de positieve 

verhalen hierover doorverteld. Dat doorvertellen stoelt op de positieve ervaring  met de 

voetbalschooldeelnemers. Het enthousiasme van deelnemers en gasttrainers maakt het voor 

ons makkelijker om een leuke leerzame voetbalschool te organiseren.  

Nogmaals dank aan iedereen die meegeholpen heeft om de zevende editie succesvol te 

kunnen bijschrijven en tot in de herfstvakantie van 2012. 

 

Stichting Voetbalschool en vv NOAD’67 

 

Martijn Reijngoudt, Wim Snoep, Leo 

Polderman, Erik Arkesteijn, John 

Verbraeken en Theo Gorissen 

 

  



 

 

 

 



Zevende voetbalschool van start. 

 

Vandaag, 24 oktober, is de zevende editie van de Voetbalschool van NOAD’67 gestart 

onder een stralend zonnetje. De bijna 100 deelnemers hebben getraind alsof hun leven er 

van af hing. Velen gingen rond de klok van 16.00 uur naar huis met wat zere voeten en 

benen van de vele trainingsarbeid, maar allemaal wel met een big smile op het gezicht. 

Genoten hadden de deelnemers van de gasttraining van de Graafschap- trainer Richard 

Roelofsen. 

 

Al vroeg in de ochtend vielen de eerste deelnemers binnen op het sportpark aan Zijpestraat. 

Voor een groot aantal van de bijna 100 deelnemers, was het de eerste keer dat ze de 

Voetbalschool van NOAD’67 bezochten en die keken wat schuchter om zich heen, maar na de 

warming-up was die schuchterheid alweer verdwenen. 

 

De NOAD’67 trainers en begeleiders onderhielden de deelnemers  met diverse 

trainingsoefeningen. Passen/trappen, Panna, een heuse dribbel arena tot aan een conditie 

onderdeel. De deelnemers zetten allemaal hun beste voetje voor en dat werd wel eens te 

letterlijk opgevat. In de vroege ochtend moesten de eerste lichte blessure behandelingen 

plaatsvinden door de aanwezige EHBO. Allemaal niet ernstig, maar wel even pijnlijk. Maar 

de lieve verzorging deed de spelers goed. De pauzes waren een verademing voor de spelertjes 

met een lekker versnapering. Even uitrusten, want die NOAD-trainers zijn wel fanatiek, werd 

hier en daar vernomen uit de dorstige monden. Rond 12.00 uur allemaal aan lunch na dik twee 

en half uur trainen. De kantinedames hadden voor de deelnemers een lekkere winterkost 

voorbereid: broodje worst en dat ging er wel in.  De broodjes worst waren niet aan te slepen, 

maar ja dat is ook wel logisch als je een paar uur hard hebt moeten trainen. 

Alle deelnemers zaten nog aan de lunch toen gasttrainer Richard Roelofsen van de Graafschap 

uit Doetinchem arriveerde. Richard bezocht ook vorig jaar de voetbalschool en had het zo 

naar zijn zin gehad dat een herhaling niet meer dan logisch was. Richard heeft als hoofd 

jeugdopleiding van de Graafschap veel ervaring met het werken met kinderen en dat is ook te 

zien aan zijn trainingen. Het plezier spat er vanaf. Hoe meer de kinderen genieten, hoe 

fanatieker deze trainer wordt. Vanaf de jongste deelnemers tot aan de oudsten ze schaterden 

allemaal onder zijn training. Alle oefeningen met de bal en in competitieverband. Je bent als 

deelnemer verplicht om drie kwartier je helemaal leeg te spelen. En dat laatste gebeurde ook. 

Deelnemer Pieter was zo vermoeid dat hij zijn benen niet meer langs elkaar kreeg, maar werd 

door Richard uitgedaagd en als het hem lukte om de oefening winnend af te sluiten kreeg hij 

van hem een flesje drinken. Toen Pieter dat hoorde was de vermoeidheid weg en won hij het 

spelletje. Na afloop gingen Pieter en Richard samen naar de kantine het flesje drinken ophalen 

en Pieter die was zo trots als een pauw. 

Rond klok van 16.00 uur werd de eerste dag afgesloten en gingen de deelnemers vermoeid 

naar huis, met het advies om goed te rusten en jezelf te laten verwennen door mama met een 

heerlijke massage en een lekkere maaltijd. Daarna vroeg naar bed, want morgen wacht weer 

een zware dag met gasttrainingen van Soccer Matrix en vijfvoudig Oranje international Wim 

Hofkens. En de ervaring leert dat de tweede dag voor vele deelnemers met name in de 

ochtend even doorbijten is, want zo’n eerste dag trainen vergt  zijn tol. 

Op naar morgen voor de tweede dag van de voetbalschool van NOAD’67 

  



    

 

 

 
 

 



Natte tweede dag van voetbalschool. 

 

Na het prachtige weer van gisteren werden de deelnemers van de voetbalschool 

geconfronteerd met regen. In de ochtend regende het soms stevig door, maar dat deerde 

de deelnemers niet. Als aankomend profvoetballer moet je tegen en spatje regen kunnen. 

In de ochtend aan je techniek werken met Soccer Matrix en in de middag training 

krijgen van vijfvoudig oranje international Wim Hofkens en NOAD’67 hoofdcoach 

Johan Sulkers. Vandaag was het doorzetten. 

 

Was het gisteren het mooiste weer, vandaag, de tweede dag, was het regenachtig toen de 

deelnemers de gordijnen van hun slaapkamer opendeden. Regenachtig weer en spierpijn van 

gisteren. Het liefst kruip je dan terug in je bedje, maar niets is waar voor de voetbalscholers. 

Dik voor negenen waren ze alweer present op het inmiddels zeer natte sportpark. De ochtend 

stond in het teken van werken aan je techniek via Soccer Matrix, een bij Manchester United 

ontwikkelt programma, waarbij je op een speelse manier werkt aan je techniek. Een computer 

geeft aan welke oefening je moet spelen en na afloop berekent de computer je eindscore. 

Iedere deelnemer probeerde zijn persoonlijk record te verbeteren. Velen lukte dat, maar voor 

diegene die het in de stromende regen niet lukte kregen een bemoedigend schouderklopje dat 

het de volgende keer wel zal lukken. De regen bleef neerdalen op de hoofden van de 

deelnemers/begeleiders/trainers, maar opgeven ho maar. Volovergave werden de oefeningen 

uitgevoerd. Voordat aan de lunch begonnen werd, eerst nog even droge kleren aan en dan dat 

broodje kroket/frikadel dat zo heerlijk smaakte. Tijdens de lunch arriveerde vijfvoudig Oranje 

international  en Uefa Cup winnaar Wim Hofkens op het sportpark. Deze Belgische 

Nederlander en trainer van Beveren had voor de deelnemers een oefening waarbij balgevoel 

en inzicht de belangrijkste zaken waren bij de jeugdige spelers uit de E en F-categorie. De 

oudste E en D-jeugd kreeg daarnaast nog een oefening  in techniek. De enkele en dubbele 

schaar werd geoefend “gelijk een danspasje in een discotheek”was de uitleg van Hofkens en 

als het lukte kregen de deelnemers een pluim “Voila”. Hofkens werd geassisteerd door 

NOAD-hoofdcoach Johan Sulkers. Beide trainers hebben samen bij Willem II in het eerste 

elftal gespeeld en zijn vanaf die tijd vrienden van elkaar. Bij het ondertekenen van de 

deelnamecertificaten werden de oude herinneringen opgehaald. 

Bijna zes uur trainen in de regen. Dat is doorzetten voor de aankomende profvoetballers. 

Maar de regen heeft ook weer een voordeel volgens een van de deelnemers: “Ik hoef niet te 

douchen vanavond want ik ben al schoon geregend”. En zo is maar net, want “ieder nadeel 

heb zijn voordeel” zei Johan Cruijff ooit. En de geciteerde deelnemer van de voetbalschool 

zat al helemaal in het gedachtegoed van de Johan Cruyff Foundation, waarvoor op de derde 

dag het resultaat van de inzameling wordt bekend gemaakt. Op naar morgen en hopelijk met 

een zonnetje erbij. 
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Feestelijke afsluiting Voetbalschool 

 

De zevende editie van de voetbalschool is op een feestelijke manier afgesloten, met de 

uitreiking van het welverdiende deelnamecertificaat en de bekendmaking van de 

opbrengst voor de Johan Cruyff Foundation. Gasttrainingen waren er van ADO-Den 

Haag trainer Rick Hoogendorp en Feyenoord icoon Ulrich van Gobbel, terwijl 

muziekvereniging Concordia de deelnemers testte op uithoudingsvermogen.  

 

De dag begon nogal somber: Bewolking en een spatje regen, maar na de warming up onder 

leiding van ADO-Den Haag trainer Rick Hoogendorp brak de zon door die later de dag alleen 

maar feller werd.  De laatste dag van de voetbalschool is een dag waar de vermoeid hard 

begint toe te slaan, maar van opgeven is er niet bij, want dat deelnamecertificaat wil iedereen 

hebben. Met die instelling gingen de jeugdige spelertjes ook de gasttraining van Rick 

Hoogendorp in. Rick die als spits bij ADO Den Haag en RKC menig keeper veelvuldig naar 

het net liet lopen, ging met de kinderen op een speelse wijze de beginselen van het dribbelen 

beoefenen. Voor de oudere deelnemers ging hij alweer een stapje verder met het hooghouden 

van een bal op voet als hoofd. De trainingen gaven de deelnemers energie om de laatste dag 

nog even allles uit de kast te halen. De Haagse trainer en nog speler in een vriendenteam bij 

het Haagse Laakkwartier liet bij elke oefening nog zien dat hij het spelletje nog niet verleerd 

was.  

 

De deelnemers bij de gasttraining van Rick Hoogendorp kregen rond het middaguur erg veel 

trek, want de geur van gebakken kibbeling trok precies over hun veld heen. De hongerige 

gezichtjes wendden regelmatig af  naar de viskar waar Leo en Wilma veertig kilo kibbeling 

aan het bakken waren. Toen eindelijk het signaal voor de lunch kwam, waren de hongerige 

lijfjes niet meer te houden. In een uur 40 kilo kibbeling wegeten, dat is opgave, maar het lukte 

de deelnemers makkelijk. Onder de lunch kwam de volgende gasttrainer alweer binnen: 

Ulrich van Gobbel. Deze Feyenoord-icoon wist niet dat er kibbeling was op het sportpark en 

was halverwege de rit van zijn woonplaats naar het sportpark gestopt om te eten bij een viskar 

voor….. kibbeling. De kibbeling was goed gevallen in de maagjes, maar leidde hier en daar 

ook wel tot een middagdip. Het was aan Ulrich te taak om de middagdip zo beperkt mogelijk 

te houden. De oefeningen van deze oer Feyenoorder raakten de grondbeginselen van 

voetballen: passen en doelpunten maken. In diverse vormen werd de laatste gasttraining van 

de zevende voetbalschool energiek afgewerkt. 

In de tent was muziekvereniging Concordia al de gehele dag de deelnemers aan het testen op 

uithoudingsvermogen, want niet alleen binnen de sport, maar ook in een maatschappelijke 

carrière heb je uithoudings-/doorzettingsvermogen nodig, dat het thema was van het 

onderdeel Sport-jeugd en techniek. Het blazen op een bugel of sousafoon vergt enige techniek 

en longinhoud. Maar ook daar bleek dat het met doorzettingsvermogen van de deelnemers wel 

snor zat. 

 

Bij het laatste fluitsignaal rond klok van 16.00 uur vielen de vermoeide deelnemers hier en 

daar op de grond. Drie dagen trainen had zijn tol geëist, waarbij de tweede dag onder de vele 

regen respect afdwong met het doorzettingsvermogen. 

 

 

 

 

 



  



De afsluiting van de voetbalschool is een van de mooiste momenten. Tijdens de zevende 

voetbalschool werd die opgeluisterd door het bekendmaken van de opbrengst van de door de 

deelnemers verkochte loten en ingezamelde lege flessen voor de Johan Cruyff Foundation. 

Om de cheque in ontvangst te nemen was de Johan Cruyyf Foundation aanwezig in de 

persoon van Gino Laloli. De bekendmaking gebeurde door sportwethouder van Tholen Jan 

Oudesluijs, die deelnemers roemde toen hij het uiteindelijke bedrag kenbaar maakte: Maar 

liefst € 1250,- hadden de voetbalscholers bij elkaar gebracht. Gino Laloli prees de jonge 

deelnemers dat ze dit gedaan hadden voor de kinderen die niet kunnen sporten omdat 

enerzijds geen geld voor is en anderzijds niet kunnen gezien hun beperking en overhandigde 

de Voetbalschool een Delfts blauw tegeltje met een typische Johan Cruyff uitspraak: "dat is 

toch logisch" dat vanaf nu een mooie plek krijgt in de kantine van NOAD'67. De absolute 

winnaar van de lege flessen inzamelingsactie was Joost van Elzakker met maar liefst 109 

stuks. Deze jongen was langs de deuren in zijn dorp gegaan en had iedereen een paar flessen 

ontfutseld. Een topprestatie. Na de trekking van de loterij, waarbij de hoofdprijs, een 

weekendje weg voor 2 personen in de Ardennen, naar 1
ste

 elftal speler Danny Steijn ging, kon 

begonnen worden met de uitreiking van de welverdiende certificaten en het 

voetbalschoolcadeau: Een rijk gevulde professionele voetbaltas. In die tas zaten naast 

souvenirs van ADO-Den Haag en de Graafschap ook nog een bidon en scheenbeschermers. 

De deelnemers kwamen een voor een de felicitaties van de sportwethouder in ontvangst 

nemen, maar hadden  daarbij vaak meer oog voor de sporttas. Nadat de laatste deelnemer zijn 

felicitaties en cadeau had ontvangen, kon men gaan genieten van de vele herinneringen die ze 

opgedaan hadden de afgelopen drie dagen Voetbalschool. Moe en voldaan verlieten de 

voetbalscholers samen met hun ouders/opa’s en oma’s het sportpark en kon terug gekeken 

worden op drie leuke, leerzame dagen waarbij iedereen heeft laten zien dat plezier in het 

voetbalspelletje toch het allermooiste is wat je kunt hebben.  

 

 

 

  



Onze sponsoren 

 en begunstigers: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van Gelder Aannemingsbedrijf     Nieuw Vennep 

Stichting Delta Fonds Zeeland     Middelburg 

Broekhuis Klokken BV      Steenbergen 

Vishandel Bert Eskes      Tholen 

Matthijssen Tweewielers      Poortvliet 

Oerlemans Mode       Steenbergen 

TMC woonwinkels       Bergen op Zoom 

M. Boeren Cementdekvloeren     Etten-Leur 

Flexexpress uitzendburo      Tholen 

Captain Cook       Roosendaal 

TIMEK Bouwmanagement BV     Tholen 

Nesto Holland Teglewerken BV     Halsteren 

Praxis         Bergen op Zoom 

Auto Kar        Steenbergen 

Anelai BV / Werkwijzen      Tholen 

Schipper Accountants      Tholen 

Stadlander / Castria Wonen     Halsteren 

Technisch buro Visser BV      Poortvliet 

M. van Prooyen Bouwbedrijf     Stavenisse 

Albert Heijn Achterberg      Steenbergen 

Remmerswaal Accountants      Sint-Maartensdijk 

De Jager-Tolhoek bouwmaterialen    Goes 

Amore Mio        Steenbergen 

Sportshop Heshof       Steenbergen 

Pleune Young-style       Sint-Annaland 

Woonboulevard Poortvliet      Poortvliet 

De Kok Bouwgroep, Aannemingsbedrijf    Bergen op Zoom 

Formido Bouwmarkt/Doe-Het-Zelf    Steenbergen 

Restaurant ’t Veerhuis / Hotel Oosterschelde   Sint Philipsland 

Fruithandel Wisse       Sint Philipsland 

Dr G.C. de Cock,  huisarts & apotheek    Sint Philipsland 

Clysan, brandertechniek      Sint Philipsland 

Geluk Schilders       Sint Philipsland 

Raab Kärcher Bouwstoffen      Steenbergen 

MADRI installatieservice BV     Steenbergen 

Kleinbouw Techniek, Aannemingsbedrijf    Sint Philipsland 

Autobedrijf De Jonge      Poortvliet 

ABS Autoherstel Hoppenbrouwers    Bergen op Zoom 

Delta Techniek, Totaal installateur    Sint Philipsland 

Van Gils Autoschade      Steenbergen 

Timmerfabriek R. Van Tilburg BV    Ossendrecht 

Bouwbedrijf De Rooy BV      Sprundel 

FotoFase        Sint Philipsland 

Goldewijk Steenbergen BV      Steenbergen 

GEA Goedhart BV       Sint-Maartensdijk 

Embregts Wegenbouw      Hoeven 

Conniption BV       Sint Philipsland 

Effective VOF       Sint Philipsland 

Restaurant Vroenhout      Roosendaal 

Toerkoop Reisburo De Jong     Steenbergen 



Hotel Restaurant Kom      Sint-Maartensdijk 

Akkermans Techniek      Steenbergen 

Dr. M. Van Dun, huisarts      Sint Philipsland 

Tandartsenpraktijk M. Bomas     Sint Philipsland 

Schoonheidssalon Angelique     Sint Philipsland 

Zeevishandel J. Van de Velde / Eendracht Vis   Tholen 

Gentitoys        Bergen op Zoom 

Drukkerij Zoeteweij       Yerseke 

Handelsonderneming Michel v.d. Avert BV   Bergen op Zoom 

Cystac         Roosendaal 

Grand Café Hotel “De Bourgondiër”    Bergen op Zoom 

Rabobank Oosterschelde      Goes 

Restaurant Le Bouleau      Bergen op Zoom 

Leys BV        Steenbergen 

Lamb Weston       Kruiningen 

Sturm Auto BV       Bergen op Zoom 

Autobedrijf Wiericks Toyota BV     Bergen op Zoom 

Tegel- en Sanitairhuis      Steenbergen 

Novum Phama/Star Balm      Noordwijk 

Gemeente Tholen       Tholen 

Technocentrum Zeeland      Vlissingen 

P. Jansen Installatie       Bergen op Zoom 

Bar Petit Restaurant ’t Oliegeultje     Burgh-Haamstede 

Bruynzeel Keukens BV      Steenbergen 

Restaurant ’t Spuihuis      Bergen op Zoom 

Klaasen mondzorg totaal      Tholen 

Jansen Tholen BV       Tholen 

A.Hak Beheer       Tricht 

A. Goedegebuure Aannemingsbedrijf    Sint-Annaland 

Schildersbedrijf Noom      Scherpenisse 

Feestcentrale Arnhem      Arnhem 

Eetcafé & Bowlinghut “De Praeter”    Nieuw-Vossemeer 

Café-Slijtereij “De Hoop”      Sint-Annaland 

Van Os Medical       Steenbergen 

Garage Wolse       Sint Philipsland 

Pack2Pack Halsteren BV      Halsteren 

MARSAKI        Goes 

Loonbedrijf J. Elenbaas      Poortvliet 

J. van Leijsen, Mestdistributie     Poortvliet 

Keukencentrum Tieleman      Middelharnis 

Intratuin        Halsteren 

HEMI winkelinrichtingen      Tholen 

Ford C. Iriks        Steenbergen 

DataByte Business Solutions     Steenbergen 

Van Vliet installaties      Bergen op Zoom 

Renault Koese       Sint-Annaland 

Toerdeloo kinderdagverblijf     Steenbergen 

Partner Logistics Bergen op Zoom BV    Bergen op Zoom 

Restaurant Calla’s       Den Haag 

Van Dijke Zeeland, machinebouw     Sint Philipsland 



Rijschool C. Mol       Sint Philipsland 

’t Zeeuwsche Wijnhuys      Sint Philipsland 

Sierbestrating Den Engelsman     Sint-Annaland 

Autoteam Steenbergen      Steenbergen 

Holonite        Tholen 

Restaurant De Wallevis      Steenbergen 

Até Horesca        Raamsdonksveer 

Bouwbedrijf Verkaart BV      Steenbergen 

Hopmans & Geense, Makelaardij     Tholen 

Juwelier Angelique       Tholen 

Kot & Hage        Sint Philipsland/Tholen 

Assurantie- en administratiekantoor Noord Zeeland  Sint Philipsland 

De Rijke & Partners adviesgroep     Bergen op Zoom 

Heineken        Zoeterwoude 

AA drinks        Utrecht 

Spar J. De Berg       Sint Philipsland 

Canon Business Center Breda     Oosterhout 

Dawn Foods        Steenbergen 

Bert Kramer interieur      Sint Philipsland 

JF Advies        Sint Philipsland 

Van Vossen Horeca       Ossendrecht 

De Jong Thermotechniek      Steenbergen 

Bechthold Papier       Sint Philipsland 

ROBECO, investment engineers     Rotterdam 

Van de Velde Schilders      Sint-Annaland 

BUURON makelaardij      Steenbergen 

ADECCO uitzendorganisatie     Zaltbommel 

Van Vossen diervoeders      Sint-Annaland 

Ron Koebrugge Catering Services BV    Barendrecht 

Van ’t Hof Aluminium      Tholen 

Rombouts Kunststof Techniek BV     Tholen 

 

 

Beste sponsoren en vrijwilligers, 

 

Namens de Stichting Voetbalschool en v.v. Noad’67 willen wij u 

allen hartelijk danken voor de vele inzet en ondersteuning. Zonder u 

is het niet mogelijk om onze voetbalschool tot een succes te maken. 

We kunnen door uw ondersteuning weer terugkijken op een zeer 

geslaagd evenement en hopen ook voor onze volgende editie in 2012 

weer een beroep op u te mogen doen.  
 

 

 
  

 

 



 


