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Gekozen beleidsthema : Fair Play          Deel 2 

 

Snooker is een gentlemenssport waarbij per definitie onze federatie, met haar clubs en leden,  deze fair-play reeds 

hoog in hun vaandel dragen. Om deze geest te respecteren dient de federatie te zorgen dat de nieuwe leden, clubs, 

referees, beleidsmensen, etc. zich hierin kunnen vinden en zich kunnen aanpassen aan onze hoge standaard.  Binnen 

de jeugdopleiding zijn hiervoor een aantal specifieke lessen opgenomen. 

Verder dienen we te zorgen dat in "Snooker” deze hoogstaande fairplay behouden blijft. Zelfs onder de invloeden van 

nieuwe (mindere) morele waarden, welke  de laatste jaren waarneembaar zijn in onze samenleving. De grote 

uitdaging hierbij is het moeilijke evenwicht te vinden en te behouden tussen "moderne" en klassieke normen. 

Door het sensibiliseren van het belang van Fair Play trachten wij deze waarden uit te dragen naar onze leden.  Door 

onze clubs en leden te begeleiden en te ondersteunen hebben wij de betrachting dit doel te bereiken.  Pesten en 

ander van onze gentlemensport afwijkend gedrag, voor om het even welke reden, is ontolereerbaar binnen de 

Snooker en zal steeds op de gepaste wijze aangepakt worden.  Bij Nationale en Vlaamse tornooien zullen onze 

tornooileiders en/of referees, indien nodig ingrijpen, en steeds toezien op het naleven van het gentlemengedrag. 
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Alle actoren en belanghebbenden sensibiliseren voor het belang van "fair play" en hen begeleiden en 

ondersteunen bij het implementeren van fair gedrag in de sportfederatie en de sportclub 

 

SPELERS :   1.  Respecteer steeds jezelf  
 

 Positivisme en totale inzet zijn hier de "keywords". Geef steeds het beste van jezelf in je spel 

of sport. Start je wedstrijd dan ook telkens met een positieve ingesteldheid.  

 

 Spelers die moeilijk met zichzelf  overweg kunnen, hebben problemen wanneer ze tegen 

iemand spelen.  Deze problemen worden verder uitvergroot bij het spelen tegen een onbekende.  

Elk klein detailtje kan vervolgens op hun  zenuwen werken; ook al treft de tegenstander geen 

fout. 

 

Bvb. : bij het rollen van de ballen hebben zij steeds tegenslag en de tegenstander altijd geluk en 

klaagt men vervolgens over de tafel . Hierbij vergeet men makkelijkheidshalve dat de tafel 

dezelfde is voor beide spelers en de tegenstander onder dezelfde omstandigheden speelt. 

 

 Remedie: Spreek iemand aan om je te helpen en te begeleiden. 

 

 Oefening : Speel meer tegen iemand waar je waar je niet zo graag tegen speelt.  Misschien zal 

je hem/haar na een tijdje  meer appreciëren, en zal dit bovendien je spel alleen maar 

bevorderen. 

 

  2.  Respecteer steeds je tegenstander, zijn/haar spelwijze en zijn/haar ideeën 
 
 Eén van de gemakkelijkste en mooiste vormen van respect is : op tijd zijn.  Ben je te laat; 

communiceer dit dan tijdig. 

 

 Vermijd om in de speellijn van je tegenstander te gaan staan.  Verander tijdig van kant indien 

dit je tegenstander helpt en vermijd bewegingen. 

 

 Sommige betere spelers durven al eens te zuchten indien ze geloot worden tegen een veel 

mindere tegenstander.  Zijn ze dan al vergeten dat ze ook dienden te groeien om op hun niveau 

te geraken? Elke wedstrijd moet nog gespeeld worden alvorens er aan de volgende ronde 

gedacht moet worden. Dit komt je eigen spel alleen maar ten goede.  

 

 Zuchten om iemand die veel langzamer speelt dan jezelf of kwaad worden wanneer iemand je 

snooker legt i.p.v. een gemakkelijke bal te scoren.  Respecteer te alle tijden de beslissing van je 

tegenstander. 

 

 Je verlies minimaliseren door dit te wijten aan een slechte tafel of de defensieve spelstijl van 

de tegenstander en dit valsspelen noemen of hem zelfs te kleineren is een snookerspeler 

onwaardig. 

 

 Feliciteer je tegenstander met zijn winst en de gespeelde wedstrijd.  Feliciteer hem dat hij het 

beste heeft gemaakt van de situatie en dat hij je overtroeft heeft. 

 

 Beantwoord nooit onsportiviteit met onsportief gedrag.  Blijf het goede voorbeeld geven. 
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 Remedie : wanneer je het einde ziet naderen, onderdruk de ontgoocheling en denk eraan 

om je tegenstander te feliciteren met zijn prestatie en de wedstrijd op een goede manier 

beëindigen. Ook uit een verloren wedstrijd kan je heel veel leren. 

 
3.  Respecteer iedereen - ongeacht de afkomst, religie, overtuiging, etc. 
 
 Iedereen heeft recht op zijn godsdienst en overtuiging.  Dit betekent daarom niet dat je de 

persoon daarin dient te volgen.  Vermijd om iemand scheef aan te kijken, of erger, te kleineren 

omwille van een andere afkomst, (geloofs)overtuiging, of andere verschillen met jezelf. 

 

 Oefening : probeer meer tegen spelers te spelen die je nerveus maken door bvb. hun 

overtuigingen die anders zijn dan de jouwe. Op die manier zal iedereen jou ook resepcteren.  

 
  4.  Concentreer je op jouw wedstrijd 

 Dit heeft alleen maar voordelen.  Je zult beter spelen, wat zich zal reflecteren in betere 

resultaten.  Ook bij eventuele supporters zul je professioneler overkomen. 

 

 Oefening : ga meer in een uitdagende wedstrijdomgeving of tegen een uitdagende speler.  Op 

die manier zal de kans op afleiding van zowel omgeving als speler verminderd worden. 

 

  5.  Respecteer steeds de referee, en zeker als deze ook eens een fout maakt 

 Je bent echt een "gentlemen" als je op een beleefde manier de referee op een mogelijke fout 

wijst.  Geagiteerd of kwaad zijn of commentaar zijn uit den boze. 

 

 Oefening : vraag, af en toe, aan de wedstrijdleiding specifiek beginnelingen.  Zij zullen alleen 

maar groeien en later misschien, dankzij o.a. jou, internationale topreferees worden. 

 
  6.  Respecteer steeds de reglementen, probeer deze ook aan te leren 

 Reglementen dienen steeds gevolgd te worden.  Probeer deze dan ook aan te leren. 

   

 Reglementenkenners die hun voordeel omgekeerd benutten, hebben geen plaats in de 

snookerwereld.  T.t.z. : profiteren van de onkunde van hun tegenstrever om een punt te 

verzilveren, of haar/hem al dan niet overbluffen.  Dit kan in de snookerwereld niet. 

 

 Probeer liever je tegenstander te helpen met de reglementen.  Dit is dan ook een goede 

oefening voor jezelf.  Je zult zien dat ook bij jezelf kleine gebreken aan het licht komen door een 

vraag of opmerking van je tegenstrever. 

 

 Remedie : volg de refereecursus die 1 à 2 x per jaar in je eigen Gewest wordt gegeven. 

 
  7.  Respecteer eveneens de beleidsmensen 

 "De beste stuurlui staan aan wal".  Heel veel leden bezondigen zich aan onterechte kritiek 

naar beleidsmensen toe.  Dit gaat van topspelers t.e.m. recreanten.  Meestal is het er kritiek op 

beslissingen waar men weinig of niets van af weet.  Dit maakt het des te pijnlijker. 

 

 Open een forum, facebook of een andere roepmedia en lees eens sommige van de uithalen 

waarbij vaak de betrokkene niet op de hoogte is. Er is maar één woord : "SCHANDALIG".  Ook via 
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de klassieke media tot op "Teletekst", en in de kranten toe durft men soms zwaar uithalen en 

zich dan in de slachtofferrol wentelen. 

 

 Het in het openbaar beter weten, en dan meestal nog van horen zeggen. 

 

 Vermijd om onze geliefkoosde sport in een slecht daglicht te brengen.  Het kan een aanklacht 

van onder andere laster uitlokken. 

 

 Denk eraan dat al onze beleidsmensen zich volledig gratis inzetten.  Zij proberen goed te doen 

voor jullie sport.  Ook zij zijn mensen welke al eens minder goede beslissingen kunnen nemen. 

 

 Remedie : probeer steeds van alles op de hoogte te zijn, en durf vragen te stellen. Op die 

manier krijg je een totaalbeeld en kan er alsnog feedback gegeven worden. 

 

 Remedie : Toon een beetje meer respect en bedank de beleidsmensen af en toe eens voor 

hun werk en inzet. 

 
  8.  Respecteer de omgeving - Dit gaat van toeschouwers tot en met het bedieningspersoneel 

 Superioriteit laten zien is misschien wel even laakbaar als racisme.  Het ene is nooit ver 

verwijderd van het andere.  Een "gentlemen" zal éénieder bedanken.  Zijn tegenstrever, de 

tornooidirecteur, de referee, het bedieningspersoneel, etc. 

 

 Oefening : probeer je eens te concentreren om niemand te vergeten als je terug weggaat.  Je 

zult zien dat je, in het begin, meer mensen vergeet dan je dacht. 

 
  9.  Respecteer steeds je eigen materiaal alsook het andere materiaal 

 Spijtig genoeg zien we regelmatig spelers die uit woede met hun keu op tafel slaan.  Hierbij 

beschadig je meer dan alleen je eigen keu! 

 

 Vermijd kledij waardoor je beschadgingen aan een snookertafel kan maken.  We denken hier 

o.a. een jeansbroek, een dikke ijzeren riem, een enorm metalen polshorloge, etc. 

 

 Spelers hebben graag materiaal dat perfect in orde is.  Respecteer de hulpstukken en plaats 

ze terug op de voorzien plaatsen. 

 

 Remedie : behandel het materiaal met eerbied.  Indien een hulpstuk in slechte staat is, meldt 

dit dan aan de club. Het komt jezelf alsook de spelers die na jou het materiaal gebruiken alleen 

maar ten goede. 

 

10. Probeer steeds een voorbeeld  te zijn inzake fair-play, reglementenkennis, stiptheid,      

taalgebruik en houding 

 Probeer steeds een voorbeeld te zijn naar anderen toe.  Zeker t.o.v. de jeugd.  Zij kijken 

immers op naar hun oudere collega-spelers.  Zij proberen die dan ook na te bootsen. Wees een 

rolmodel in je sport. 
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11. Probeer steeds correct te zijn.  Ook al verlies je daardoor je frame of game 

 Verliezen is moeilijk.  Echter, op onsportieve wijze winnen ten koste van alles is helemaal 

verfoeilijk. 

 

 Je dient steeds een zelf begane fout te melden, indien je tegenstrever of de referee dit niet 

gezien heeft. 

 

 Denk eraan : verliezen doe je met "stijl".  Respect zal je deel zijn. 

 

 Remedie: Speel hiervoor tegen een speler van je eigen niveau zonder scheidsrechter waarbij 

jullie zelf de punten of fouten aan elkaar toekennen. 

 
FAMILIE : Ouders en grootouders kunnen ons helpen bij het realiseren van onze doelstellingen wat betreft 

hun kind en/of kleinkind.  Daarom vragen wij u onderstaande aandachtspunten eens na te lezen, en 

voor u zelf uit te maken waarmee u ons kunt helpen.   

              Elke initiator/coach, referee en tornooileider staat steeds ter uwe beschikking in geval van vragen.
    

  1. Geef geen kritiek op de spelers terwijl ze oefenen of spelen 

 Ouders en grootouders kunnen tot de felste, maar soms ook, tot de meest maniakale 

supporters worden indien hun kind speelt.  Laat je kinderen zich amuseren.  Des te langer zullen 

ze deze sport beoefenen,  en er veel plezier aan beleven.  Verbrod het niet voor hun. 

 

  Remedie : positieve aanmoedigen is voor een kind de allerbeste stuwing. 

 

  2. Gebruik NOOIT verbale en/of fysieke AGRESSIE 

 Ouders vergeten wel eens dat hun kinderen hun als groot voorbeeld beschouwen.  Bij 

verbale, of erger, fysieke agressie leren ouders onbewust slechte gewoontes aan hun kinderen. 

 

 Wees steeds correct en eerbiedig t.o.v. je eigen kind, maar ook t.a.v. de tegenstander, de 

referee, de tornooileiding, de bestuur en het publiek. 

 
     3. Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen. 

 In het leerproces van een kind dient eerlijkheid en inzet een belangrijke plaats in te nemen. 

 

 Wijs je kind terecht indien zij/hij onrespectvol was t.o.v. zichzelf, de (eventuele) 

teamgenoten, de tegenstander, de referee, de initiator/coach, het publiek, het materiaal, etc. 

 

  4. Leer je kinderen om te gaan met winst en … verlies 

 Winnen is het doel, maar dit mag nooit ten koste van alles gaan.  Verliezen is een leerproces. 

 

 Er dient gezocht worden naar de perfecte mix van "willen" winnen en toch fair blijven.  Dit zal 

voor elk individu apart bepaalt dienen te worden. 

 

 Dat verliezen niet leuk is, dat weet iedereen. 

 

 Ouders zullen veel meer fierheid hebben wanneer hun dochter/zoon als een grote 

mevrouw/mijnheer wint en of verliest.   
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  5. De initiator, coach en/of referee hebben de leiding.  NIET DE OUDERS! 

 Zoals reeds aangehaald in punt 1 : tijdens training of officiële matchen moeten ouders hun, 

eventuele, kritiek voor hun houden. 

 

 Beleefde kritiek mag achteraf aan, zowel uw kind als aan het adres van de initiator, de  coach, 

de  referee en/of de tornooileiding. 

 
  6. Ouders die teveel energie hebben zouden één gouden motto moeten hebben : "Help de club   

                                    en/of VSF – BBSA” 

 

    7. Zorg voor de nodige rust indien je kind de volgende dag aan een wedstrijd deelneemt. 

 

REFEREES :   1. Pas de reglementen steeds eerlijk, correct en consequent toe 

 Pas de reglementen nauwgezet voor iedereen toe. 

 

  Zorg dat je steeds de laatste nieuwe versies van de reglementen kent. 

 

 Neem nooit een beslissing indien je een reglement niet kent.  Bespreek dit met de spelers, en 

vraag anders de hoofdreferee zijn mening. 

 

 Remedie : Probeer zo veel mogelijk cursussen en bijscholingen over het reglement te volgen. 

 
  2. Zorg dat je kledij in orde is en dat je de reglementen kent 

 Het is vrij moeilijk om iemand een opmerking over zijn kledij te geven, indien men zelf niet in 

orde is. 

 

 Let ook op de kledij van beide partijen.  Het kan niet dat de referee iemand laat meedoen die 

niet in orde is qua kledij, terwijl zijn tegenstander tip-top in orde is. 

  3. Indien je fouten constateert : 

 Wees steeds objectief 

 

 Nomeer een foul onmiddelijk en op een duidelijke toon. 

 

 Wees steeds consequent. 

 

 Wees steeds beleefd, maar wel beslist. 

 

  4. Je hebt als referee steeds een voorbeeldfunctie; zowel in de venue als buiten de venue 
 
  5. Vergeet nooit dat je als referee mee verantwoordelijk bent voor de veiligheid van spelers  
       en supporters 
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INITIATORS :     1. De sport en het spelplezier van de speler komen op de EERSTE plaats. 

 Initiators, die alles doen zodat hun pupillen kunnen winnen, zouden verbod tot initiatie 

moeten opgelegd krijgen. 

        + 
           2. Maak nooit misbruik van je "machts"positie.  Gebruik hiervoor o.a. het ABC van de trainer 

COACHES :                  A :  Aanspreken 

            B :  Bewust aandacht geven 

                         C : Complimenteren 

 

    3. Werk steeds met duidelijk afspraken en routines 

    4. Beoordeel je cursisten steeds op wat ze doen, en niet op wat ze zijn, of welke overtuiging 

         ze hebben 

    5. Vergeet nooit : als initiator/coach/trainer ben je ook opvoeder 

    6. Respect krijg je door zelf respect te tonen 

 

BESTUURS-      1. Indien je verkozen wordt als bestuurder, wees dan ook een bestuurder 

LEDEN :    
 Een bestuurder neemt in eer en geweten zelfstandig beslissingen en verdedigt die ook. 

 

 Een bestuurder verdedigt democratisch genomen beslissingen even hard (ook al was hij/zij 

tegen dit voorstel), alsof het zijn/haar eigen voorstel en/of beslissing was.  Ook in zijn/haar eigen 

gewest. 

 
  2.  Zorg steeds voor duidelijke regels en een duidelijke communicatie 

 Gewesten, clubs, ploegen en spelers die als excuus zeggen dat ze niet op de hoogte waren? 

 
  3. Respecteer steeds je collega’s alsook de aangeslotenen, de supporters 

 Bij Snooker gelden strikte kledijregels.  Indien je als bestuurder op een Snooker-evenment 

aanwezig bent,  zorg dan uit respect naar de deelnemers, dat je zelf in deftige kledij aanwezig 

bent.  Het gaat niet op om mee strikte regels op te leggen en dan zelf (ook al speel je niet mee) 

als een vogelverschrikker rond te lopen. 

 
   4. Respecteer steeds de hierarchie. 

 Als bestuurder VSF representeer je in eerste instantie VSF, en dan pas je gewest, je club, je 

ploeg, … 

 

 Soms dien je (goede) beslissingen te nemen, die minder interessant kunnen zijn voor je 

gewest, je club, je ploeg, …  Een goede bestuurder doet dit dan ook. 
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5. Durf de mening van anderen te vragen, durf hulp te vragen en mensen te betrekken in projecten. 

 Luister naar de leden, en hoor wat ze zeggen.  Indien er veel verzuchtingen zijn, stel jezelf dan 

in vraag. 

 

 Betrek zoveel mogelijk leden bij het beleid. 

 

 Accepteer beleefde kritiek en reageer niet als slachtoffer.  Sta open voor andere meningen en 

ga na wat je kan leren en meenemen naar een volgende vergadering. 

 
  6. Stel de sport en het sporten centraal. 

 Je bent afgevaardigd om de Snookersport in Vlaanderen vooruit te helpen.  Doe dit dan ook 

en stel actief de volgende vragen: 

 

o Vraag je af of je wel op de juiste plaats zit, indien je daar enkel voor je gewest zit, en 

indien je steeds en altijd tegen de stroom inzwemt! 

o Je zit daar specifiek voor elke Vlaamse Snookerspeler.  Ben je bereid om soms 

beslissingen te nemen, die minder interessant kunnen zijn voor je eigen gewest? 

 
  7. Als bestuurder sta je serieus in de belangstelling, ook al zie je dit niet altijd. 

 Probeer dit dan ook te beseffen. 

 

 Als bestuurder ben je positief ingesteld, en probeer je steeds de positieve kanten te zoeken.  

Zeker als het over iets negatiefs gaat. 

 

 Negativisme is uit den boze en een bestuurder onwaardig.  Als bestuurder zul je steeds 

roddels de kop indrukken. 

 

 Wees steeds een voorbeeld inzake uitstraling, reglementen en dit voor collega's, spelers, 

referees, supporters, etc. 

 
  8. Verdeel taken onderling.  Je bent bestuurder om mee te werken aan de toekomst van het  
       Vlaams Snookerlandschap 
 
 Bekijk welke taak je interesseert, en stel zelf voor om daarin te helpen, of de leiding te 

nemen.  Wacht nooit tot men je iets geeft, wat je minder interesseert. 

 
SUPPORTERS :   1. Toon te allen tijde respect 

 Uiteraard aan je favoriete speler, maar evenveel aan zijn tegenstander, de referee, 

tornooileiding, andere supporters, etc. 

 
  2. Stel de sport centraal 

 Je bent er om te genieten van onze geliefde sport, of om je favoriet toe te juichen.  Niet voor 

iets anders. 

 
  3. Veroordeel steeds verbaal en/of fysiek geweld 
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    4. Veroordeel steeds ongelijkheid, racisme, pesterijen, oneerlijkheid, etc. 

 
5. Laat niets achter van vuilnis, wanneer je terug vertrekt.  Toeschouwers die na jou komen zullen  
dit ten zeerste apprecieëren 
 
 

Naast het competitieve kader, het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport op een 

positieve manier in de kijker plaatsen 

Fair Play 

 Snooker staat wereldwijd bekend voor zijn hoge vorm van fair-play.  Het is niet voor niets dat 

onze geliefde sport vermeld wordt als  "Gentlemensport".  Snooker is, t.o.v. van andere fysiek 

harde sporten, een zeer cleane sport waarbij doping niet aan de orde is.  Je kan de sport zowel 

op recreatief als competitief niveau spelen waarbij concentratie en techniek centraal staan.  

 

 Wij hebben een anti-alcoholbeleid die loopt tot en met de bekende "pintjes".  Tijdens alle 

tornooien en het Belgisch Kampioenschap is alcohol voor spelers en referees verboden.  Wat 

men daarna doet is geheel op verantwoordelijkheid van de speler en/of referee. Dit geldt 

uiteraard niet voor de jeugd, waar de -16 jarigen geen alcoholische dranken voor, tijdens en na 

lessen, competitie en/of tornooien mogen nuttigen.    

 

 De zogenaamde "professionele fouten" om wedstrijden te winnen, zijn bij ons expliciet 

verboden.  Wij betreuren het ten zeerste dat er verschillende sportakken bestaan in Vlaanderen 

waar dit, tot zelfs op TV, niet alleen getoleerd, maar ook nog eens aangeleerd wordt.   Het is dan 

ook straf dat men dit "stilzwijgend" toelaat. 

 
De Snookersport in Vlaanderen 

 Alhoewel wij zowel een competitieve interclubcompetitie als tornooien op nationaal vlak 

hebben, hebben wij een minder zwaar fysiek aspect dat aan onze sport gekoppeld is.  Bij ons 

gaat het meestal over de mentale uitputting.  Nochtans : indien je een 5 à 6 uur durende 

wedstrijd moet spelen, ben je beter in goede vorm.  Dit kruipt nl. in de kleren. Ook voor de 

recuperatie is elke speler er alleen maar bij gebaad van in goede fysieke en mentale vorm te 

verkeren.  

 

 Bij een snookerinitiatie wordt iedereen gelijk behandelt, is iedereen welgekomen en wordt 

iedereen begeleid.Daarbij wordt het onderscheid tussen een supertalent en een speler die met 

moeilijker heeft, niet gemaakt.  

 

 Snooker is soms ook een vluchtweg voor personen die fysiek niet meekunnen. Zij hebben 

namelijk niet de mogelijkheid om een sport als voetbal of atletiek uit te oefenen.    

 

 In Vlaanderen wordt op een bijzonder hoog niveau amateur snooker gespeeld.  We hebben 

op dit ogenblik slechts 1 professionele speler, nl. Luca Brecel die aansluiting maakt bij de 

wereldtop. Toch heeft hij het niet altijd gemakkelijk tegen andere spelers die top zijn in België 

maar net dat tikkeltje te kort komen om aansluiting met de wereldtop te maken. 
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Internationale groei 

 Onze Vlaamse referees behoren tot de absolute wereldtop in het Snooker.  Bij internationale 

tornooien krijgt elk land de kans om één persoon af te vaardigen als referee.  Steevast mag 

België 2 referees of meer sturen.  Dit komt door hun hoge referee-opleiding, gevolgd door één 

van de zwaartste examens in de snookerwereld. 

 

 De finale van het WK Snooker voor “professionels” werd in april 2015 geleid door onze 

Vlaamse “topreferee” Olivier Marteel.  Hij is vrij bekend in Vlaanderen daar hij regelmatig op TV 

verschijnt. 

 

 De eerste maal dat Snooker aanwezig was op World Games (6de editie), was in 2001 te Akita, 

Japan.  Onze Vlaming Bjorn Haneveer heeft toen de gouden medaille mee naar huis gebracht.  

Dit was toen een serieuze opdoffer voor onze Angelsaksische vrienden. 

 

 Bij zowel de heren, de dames als bij de jeugd hebben we Wereldkampioenen en Europese 

Kampioenen.  Buiten Engeland en Schotland zal België de meeste internationale medailles 

hebben.  En dit op slechts 30 jaar tijd, want langer bestaat Snooker niet in België. 

Een paar voorbeelden :  Heersend EK bij de U17 :  Wesley Pelgrims 

    5 X WK + 9 X EK bij de dames :  Wendy Jans 

    3 X WK en 4X EK bij rolstoelsnooker : Kurt Deklerck 

En nog vele anderen. 

 

 

Indien u bijkomende vragen hebt, kan u altijd contact opnemen met het secretariaat, of met de veranwoordelijke 

EVS. 

a.i. 

Rupert Wittebols 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 


