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F E B R U A R I  I S  A A N !
Met de start van februari zijn we weer een stap dichterbij zelf
korfballen. Met de Korfbal League in volle gang gaat het weer
kriebelen, maar we mogen nog niet. We zouden niet eens naar huis
mogen na de training. Sommige trainers zouden daar misbruik van
maken, dus maar goed dat we nog niet korfballen! 
Geniet van het nieuwe Tweekbericht!!



Mag je nog verliezen van jezelf?

Mag je je nog eenzaam voelen,

met 8 mensen om je heen?

Die het allemaal zo goed bedoelen.

Nee, je bent niet echt alleen.

Mag je je nog wanhopig voelen,

met zoveel oplossingen voor je klaar?

Maar is dat wel echt waar?

Mag je je erlaten voelen 

als je zoveel liefde krijgt?

Mag je je onbegrepen voelen,

als je tegen mensen zwijgt?

Mag je nog om hulp vragen

als je je best aan het doen bent?

Mag je nog geheimen hebben

als de wereld je verhaal al kent?

Mag je nog vechten

als de aandacht is verslapt?

Mag je nog wel vallen

als je in je eigen val trapt?

Mag je je nog waardeloos voelen

als je overwinning behaalt?

Mag je nog proberen

als je toch telkens weer faalt?

Mag je het moeilijk hebben

met iets dat je zelf hebt gedaan?

mag je nog met hulp denken

er alleen voor te staan?

NIO 3 – HKC 4, 

met vereende krachten: 13-9

UIT DEN OUDEN DOOSCH
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V E R L I E Z E N  
V A N  J E Z E L F . . .
NIO site - september 2013

                                      Hoihoi, hier Tonio,
                                      Oei, de spanning stijgt. Terwijl de
                                      regen met bakken uit de hemel
valt, zit ik alvast een beetje te dagdromen over het NK
G-korfbal. 

Over 5 nachtjes is het zover! Ik zie het al voor me….De
zon schijnt en ‘s morgens heel vroeg zijn er al veel
mensen in de weer bij NIO. De laatste ballonnen
ophangen, lunchpakketten klaar maken, de
voorbereidingen in de keuken, maar zeker ook op het
veld. Doet de microfoon het, staan de korven goed, ligt
alles klaar?

Overal staan tenten: voor elke vereniging een eigen
tent. Luchtkussens worden opgeblazen, zodat
iedereen later vandaag kan springen. De
wedstrijdleiding checkt of de laptops het goed doen,
spelletjes buiten de velden worden klaargezet. 

Terwijl de eerste spelers en begeleiders zich
enthousiast melden, staan de eerste nieuwsgierige
toeschouwers al met een kop koffie in de hand op het
terras.En dan om 9.30 uur klinkt het Wilhelmus over de
Abeelweg. Vlaggen worden binnengedragen en de
spelers stellen zich voor….. het NK gaat beginnen!

Ohoh, wat een prachtige dag wordt dat!Zorg dat je er
bij bent!

Tot zaterdag 29 juni!
Groetjes van Tonio, de geluksvogel

NIO site - juni 2013
Tonio geboren



Bij 'De slimste mens' was recentelijk een korfbalvraag en bij de antwoorden stonden alleen

maar vooroordelen... zucht... Korfbal wordt nog steeds gezien als een sport waarbij de

meisjes lomp zijn en de jongens erg vrouwelijk. Wij weten wel beter! Over geen enkele sport

bestaan zoveel vooroordelen als 'de onze'. Hier de 8 clichés die maar voor eens en voor altijd

moeten verdwijnen.

2 2  A U G U S T U S  2 0 2 1

8 VOOROORDELEN OVER KORFBAL DIE VOOR EENS
EN ALTIJD MOETEN VERDWIJNEN...

“Bij korfbal douchen jongens en meiden gemengd”
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1. “Het zesje draaien bij het schieten”
Dit zeggen - ondersteund met de beweging - vind ik de irritantste.

2. “Het is een homo-sport”
Korfbal is een gemengde sport, dus wat is nou een betere

manier om in contact te komen met het andere geslacht?

Slimme jongens die korfballers dus.

3. “Het is voor slappelingen”
Er wordt wel eens gezegd dat korfbal voor slappelingen is. Maar het is 

juist heel zwaar en best lomp. Korfbal staat in Nederland in de top drie 

van sporten waarbij er veel spelers geblesseerd raken.

4. “Je mag elkaar niet aanraken, dus boring”
Bij korfbal is net als bij basketbal fysiek contact tussen spelers wél toegestaan. 

Een gecontroleerde contactsport: De scheidsrechter moet fluiten wanneer het nodig is.

5. “Iedereen doet het met elkaar”
Het zou binnen de korfbalvereniging soms iets té gezellig zijn. No way, 't is geen hockey...

Er kunnen natuurlijk wel stelletjes ontstaan, maar dit kan ook bij alle andere sporten.

6. “Bij korfbal douchen jongens en meiden gemengd”
*Schudt langzaam het hoofd met ogen dicht.* Er zijn gewoon mannen-en

vrouwenkleedkamers, alleen het warm en koud water worden gemengd. THUIS

7. “Alleen Nederlanders kennen korfbal”
Er word in meer dan 60 landen gekorfbald en er bestaat een WK korfbal.

Die winnen we weliswaar altijd, maar het schaatsen heeft Nederland ook

decennialang gedomineerd. Nu zijn 'we' ingehaald, wie 

weet gebeurd dat ooit ook met korfbal...

8. “Korfbal is een sport voor wie niets anders kan”
Try it en je praat wel anders. Korfbal vereist techniek en tactiek.

Je moet véél trainen om er beter in te worden. Niet iedereen krijgt

het meteen onder de knie - sommige nooit...



8 redenen waarom de korfbalsport niet deugt  

1.       De essentie van het spel is te collectivistisch… 

Stel: je bent de man in het korfbal en je slalomt als een Messi keer op keer door de verdediging. Maar

steeds weet de dikste lompe boer van de tegenstander net een handje voor je gezicht te plaatsen.

Verdedigd! Je mag niet schieten!~#$%*! Lionel Messi mag bij iedere actie al zijn technisch vernuft

aanwenden en de trukendoos volledig opentrekken. Maar nee: als korfballer moet je bijna uit respect

voor de tegenstander afzien van het nemen van een schot. Het uitvoeren van zijn taak door de

verdediger (het voldoen aan de norm, maar deze niet overstijgen) wordt direct beloond. Beloond door

de insteek van het spel: we gaan gewoon lekker ballen en pas als je in het verdedigende vak een steek

laat vallen krijgt de aanvallende partij een kans. Bleeeh! Saai hoor. Hand in je gezicht en je mag niet

schieten. Voelt onnatuurlijk. Zonder een druppel zweet te vergieten had de verdedigende boer makkelijk

in de luren gelegd kunnen worden. Met een mooie schijnbeweging... Brute kracht… Maar nee, bij het

korfbal moet je je constant inhouden en de volleeeeedig vrije man -en incidenteel- vrouw vinden. Goh,

leuk hoor. Rondspelen. Duurt lang. Gaap… 

2.           Dames en heren zijn niet gelijkwaardig… 

In het korfbal spelen mannen en vrouwen samen in een team, waarbij de mannen duidelijk de

belangrijkste rollen in het team spelen. De vrouwen spelen als de ondersteunende partij, die slechts

zelden het merendeel van de scores voor hun rekening nemen. De gedachte dat het in het echte leven

ook zo gaat en jonge mannen en vrouwen door het korfballen leren met elkaar samen te werken klinkt

leuk. En politiek correct. En lekker feministisch, yeah! Maar de gedachte is juist rolbevestigend. De

vrouwen op de achtergrond, de man als belangrijkste schakel. Korfballen legt veel nadruk op fysieke

kracht (naast het teamspel) en daardoor is het voeren van een gezamenlijke competitie een

schertsvertoning. Laat die vrouwen lekker tegen andere dozen korfballen, dan kan het spel gelijk voor

de mannen een stuk ruiger gemaakt worden. Mogen die vrouwen ook een keer op de korf schieten, jwz.

Niet meer alleen “Het enige recht, is het pass-recht”. Niet in 2010, in een geëmancipeerde samenleving,

darling. Korfbal is gewoon een suf collectivistisch, communistisch spel.  
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STAND IN DE MAND VERVOLGDe redactie van het Tweekbericht probeert goede journalistiek te bedrijven, dus we doen aan

'hoor en wederhoor'. We hebben daarom aan een voetballer gevraagd waarom korfbal niet

deugd... Dit kregen we retour.

korte samenvatting: Hij vind korfbal niet zo leuk en gebuikt daarvoor heel veel letters... 



3.        Totaal-korfbal spelen is nooit mogelijk… 

Korfballers zijn gebonden aan een enkele speelhelft. Ze zijn verdedigers in het verdedigende vak of

aanvallers in het aanvalsvak. Een speler zal dus nooit een actie van korf tot korf kunnen maken.

Belachelijk! Onderscheidt een speler zich door een onderschepping en stoomt hij flink op richting de

pot met goud, moet hij het speeltuig afgeven aan een teamgenoot die net nog gapend zijn ballen in zijn

broek lag goed te leggen. Louis van Gaal had het laatst over de ‘Totale Mensch’ die een speler moest

zijn. In zijn biografie en bij de presentatie ervan. In bijna alle possible media. Zowel technisch, tactisch,

mentaal: de hele k*lerezooi. Dat is de totale sporter, de omnivoor, de winnaar, de alfa-aap. Een

korfballer zou –als het een echte profsport zou zijn, haha- nooit voldoende worden uitgedaagd om alle

aspecten van het spel onder de knie te krijgen. Het loont immers veel meer om zich vroegtijdig te

specialiseren. 

4.           Gemengd douchen is een farce… 

Uw reporter ging op onderzoek uit bij de lokale korfbalclub en constateerde met eigen ogen dat er,

ondanks de hardnekkige en oeroude geruchten, na de korfbalinspanning gescheiden gebruik gemaakt

wordt van de sanitaire voorzieningen. Dit werd naast de observatie desgevraagd onder ede bevestigd

door enkele leden van de club die anoniem willen blijven. Daar gaat dan direct het enig denkbare

voordeel aan het beoefenen van de sport. In theorie althans, want de biggen bij de club bij mij in de

buurt zijn nou niet direct een promotie voor de sport. En dan hebben we het alleen nog maar over de

lichamelijke aantrekkingskrachtkant van het verhaal. Als er niet samen gedoucht wordt, gaat dus een

belangrijk deel van de teamgeest verloren. Namelijk als je net de overwinning in je systeem hebt en je

het in de douche gaat vieren. Champagne laten knallen. Kees Jansma in een bad gooien.

Kampioenschapssigaren aansteken. De ene helft van het team in de ene kleedkamer, de andere helft

in de andere. Een orgie van sex en geschreeuw, dat zou passen aan het eind van de wedstrijd!  

5.        Dat onnatuurlijke, vrouwelijk-aandoende ‘zesje draaien’…
Bij korfbal schiet men door een ‘zesje te doen/draaien’ en de bal vervolgens los te laten met twee

handen. Een beweging die als man met goed fatsoen niet uit te voeren valt. De beweging druist in

tegen alles wat mannelijk is aan de man. Een beweging waar een flink gehandicapte zich voor zou

schamen. In detail: men houdt de bal voor de buik, beweegt deze naar zich toe, vervolgens in een

bochtje, van zich af de hoogte in, richting korf. En dan loslaten en er het beste van hopen. Het schieten

van de bal op deze wijze is een ongeschreven danwel geschreven wet. Een getrainde basketballer met

een fluweelzacht schot die mee zou willen spelen wordt niet geaccepteerd. Kobe Bryant zou

uitgelachen worden op de winderige avondtraining bij DOS’46 in het Drentse Nijeveen. Die zou z’n

gezicht er niet meer laten zien en teruggaan naar L.A. om elke avond voor Jack Nickelson en dat soort

publiek te spelen. Die het dan wel cool vinden dat zo’n man 2 meter hoog kan springen en dat actually

kan gebruiken in de wedstrijd om het publiek te vermaken. Probeer maar eens vet te dunken op zo’n

korfbalpaal, kansloos, kansloos…

STAND IN DE MAND VERVOLG
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vervolg waarom korfbal niet deugt...

KORFBAL



6.           We moeten het kwaad nu uitroeien, voordat het zich verspreidt… 

Onlangs berichtte de Telegraaf over een recorduitslag in het korfbal. Taiwan en Pakistan kwamen tegen

elkaar in de kwalificatiereeks voor het WK. De einduitslag van hun treffen was 49 – 23, een totaal van

72 doelpunten in 2 x 30 minuten. In Nederland ligt het record op 62 treffers als het gaat om een

individuele wedstrijd in de nationale competitie (Koog-Zaandijk tegen Dalto en Blauw-Wit tegen Dalto).

Uit het bericht bleek verder dat er gekorfbald wordt in Australië, Hong-Kong en China. Tijd voor ons

Nederlanders om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Voordat korfbal ons meest succesvolle,

maar schimmige exportproduct wordt sinds onze nederwiet, xtc en diverse wapens de wereld

veroverden.  

7.      Niet weer Nederland – België !!! 

Ook al wordt er buiten Nederland en België gekorfbald, beide landen zijn de enige landen waarin een

nog enigszins te respecteren deel van de sport-geïnteresseerde populatie voor korfbal kiest. En trust

me mensen, dat gaat ook niet veranderen. Hoeveel korfbal-zendingswerk we alleen al in ons land wel

niet plegen te doen. We brengen niet alleen waterpompen naar Afrika… Nee, we brengen ook

korfbalpalen en begeleidende vijftigers in jaren ’50 trainingspakken. Die het korfbal-gospel komen

verkondigen. Terug naar Nederland – België. Altijd maar weer dat Nederland tegen België om de

wereldheerschappij. Toch zeker elk jaar weer 5 minuten gedwongen confrontatie bij Studio Sport. In een

bedompte hal, met net die dag ongeveer alle korfbalfans uit beide landen, zodat het nog wat lijkt. 

8.           Marginaliteit als middle-name…
Korfbal is een sport in de marge. 100.000 beoefenaars in Nederland in een oer-Hollandse sport. Met

WK’s sinds 1978 die we slechts een keer verloren van België… zucht. In Midden-Amerika speelden ze

lang, lang geleden al een spel met een ring/hoepel waar een bal doorheen moest. Maar die beukten

elkaar kapot voor de entertainment-factor. In het basketbal schiet je ook een bal door een ring. Maar zet

de entourage van de NBA nou eens naast zo’n team in vormloze unisex-sportoutfits (soort zakken) in

een treurigstemmend Nederlands sporthalletje. Het een is reclame voor de sportwereld, de bewegingen

die een mens kan produceren en vergeet niet de artistieke factor. Het andere is aanmodderen en

voortploegen door de stugge aarde van de polder met een lekker Nederlands begeleidend buitje.

Kortom: korfbal is gedoemd om kansloos te zijn en te blijven.
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STAND IN DE MAND VERVOLGvervolg waarom korfbal niet deugt...



Een camera
Mijn beste vriendin voor de gezelligheid
Mijn favoriete kleren

Familieleden bij NIO:  Heb ik niet

Werk/Studie/School:  Ik zit nu in 6 vwo op het Wolfert Tweetalig en ik
werk bij de Albert Heijn

Funfact:  Ik spreek Chinees

Leukste (bord)spel:  30 Seconds

Serie/Film die je gezien moet hebben:  Intouchables is echt een hele
mooie film

Het liefst eet ik: Sushi

Dit lust ik niet:  Sperzieboontjes vind ik echt heel vies

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Backpacken in Afrika

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Sander van der Kooij

Familieleden bij NIO: 

Werk/Studie/School:

Funfact:      Mijn tweeling zus en ik komen regelmatig met dezelfde kleding thuis
zonder dat we dat van elkaar weten.

Leukste (bord)spel:

Serie/Film die je gezien moet hebben:

Het liefst eet ik: Ik vind heel veel lekker, maar eet liever brood dan warm eten.

W I S T  J E  D A T  V A N  . . .
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I N  A C T I E

K A R I N

P U C K

I N  A C T I E

Mijn gezin
Hangmat
Boeken

Dit lust in niet:  Zuurkool

Deze 3 dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland:
Ik wil helemaal niet naar een onbewoond eiland, maar als het moet:

Dit zou ik ooit nog eens willen doen:  Op Safari in Tanzania

Volgende keer zou ik alles willen weten van:  Dienke Weultjes

Andre (echtgenoot) en Monique (tweelingzus)
 
Ik werk op Melanchthon Schiebroek als
zorgcoordinator (ongeveer hetzelfde werk als een IB-
er doet op een basisschool)
 
 
 
 
Rummicub en Cluedo
 

Ik kijk graag naar Grey’s Anatomy
en The good docter.



WAAR IS HET
FEESTJE? HIER IS HET
FEESTJE!

Sinds 1942 wordt er jaarlijks op 1 februari op

'National Freedom Day' (Dag van de Vrijheid)

stilgestaan bij de vrijheden van iedereen

ongeacht afkomst of huidskleur. In veel steden

worden festivals georganiseerd en in

Philadelphia wordt bij de 'Liberty Bell' een

krans gelegd.  

Ter herinnering van het ondertekenen van de

resolutie, die later het dertiende amendement

van de grondwet van de Verenigde Staten zou

worden. Op 1 februari 1865 werd met het

ondertekenen van de resolutie de slavernij

officieel afgeschaft in de Verenigde Staten.

Maar de Amerikanen zijn niet de enige die wat

te vieren hebben in februari... onderstaande

NIO' ers hebben deze maand ook een feest!

Dag van de dankbaarheid (Bulgarije)

Wereld Hidjab dag (hele wereld)

National Freedom Day (Amerika)

Afschaffing slavernij (Mauritius)

Auckland Anniversiry day (Nieuw-zeeland)

Nelson Anniversary day (Nieuw-zeeland)

Dag van de grondwet (Mexico)

Federale gebiedsdag (Maleisië)

Dag van de Helden (Rwanda)

Dag van de Luchtmacht (Nicaragua)

In de vorige editie van het Tweekbericht hebben we gelezen

over een dag die in de boeken staat als de deprimerendste

dag van het jaar: blue monday. Dus nu hoog tijd voor een

meer opbeurend feest. Keuze genoeg, want op 1 februari

worden er in heel de wereld maar liefst 10(!) officiële feesten

gevierd. 

De 10 feesten op maandag 1 februari over de hele wereld:

Deze keer is de keuze reuze! Welk feest zullen we in deze

editie uitlichten? Zo na de inauguratie van Joe Biden, op 20

januari, is het wel leuk om het Amerikaanse feest te kiezen:

National Freedom Day. 

Maandag 1 februari 

" This is America’s day. This is

democracy’s day. A day of

history and hope. Of renewal

and resolve. "
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Mark van Abkoude
Iris Pijnenburg
Dori Olden
Elly Meijler
Geeske Baukema

Deze Tweek vieren
deze NIO'ers FEEST:

GEFELICITEERD!
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NIEUWE DATUM!
DE CLINIC IS VERPLAATST NAAR 20 FEBRUARI!
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LDODK versloeg zondag in Amsterdam een strijdvaardig Blauw-Wit (A). De Friezen sloegen in de eerste helft een

gat van zes, maar zag Blauw-Wit nog voor rust terug komen tot één doelpunt verschil. In de tweede helft gebeurde

exact hetzelfde, maar uiteindelijk trok LDODK aan het langste eind. DOS’46 boekte zaterdag een ruime

overwinning op Dalto/Klaverblad Verzekeringen. Eline van Veldhuisen was wederom erg trefzeker met zes goals.

Dit artikel wordt gedurende het weekend aangevuld.

23 en 24 januari - poule A

KZ/Thremo4U 16 - 23 PKC/Vertom

GG/Ijskoud de Beste 22 - 18 Oost-Arnhem

Blauw-Wit 22 - 25 LDODK/Rinsma Modeplein

23 janauri - poule B

KCC/CK Kozijnen 10 - 25 Fortuna/Delta Logistiek

DVO/Accountor 27 - 31 TOP/LITTA 

DOS '46 32 - 20 Dalto/KV 

30 janauri - poule A

LDODK/Rinsma Modeplein 16 - 18 KZ/Thermo4U

Blauw-Wit (A) 26 - 25 GG/Ijskoud de Beste

PKC/Vertom 46 - 17 Oost-Arnhem

30 en 21 januari - poule B

DVO/Accountor 26 - 26 KCC/CK Kozijnen

TOP/LITTA 16 - 17 DOS '46

Dalto/KV 19 - 28 Fortuna/Delta Logistiek

RECAP: KORFBAL LEAGUE

STANDEN POULE A & B 
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SPEELRONDE 2

SPEELRONDE 3



TOPSCOORDERS KORFBAL LEAGUE
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MANNEN 

VROUWEN

Oost-Arnhem krijgt korfballes

31 januari 2021 | Van onze AS-redactie (Arnhen Sport)

Een lesje in korfbal. Dat kreeg Oost-Arnhem zaterdagmiddag in

Papendrecht van PKC. De ontketende thuisploeg troefde de formatie

van trainer Ron Steenbergen op alle fronten af. Na een 27-10

ruststand ontsnapte Oost-Arnhem na rust maar net aan de vijftig

tegengoals. Eindstand 46-17

Thijs Broenink, dit duel startend op de bank, zag het met lede ogen aan.

Binnen vijf minuten leidde PKC al met 5-0. Blij dat hij dit duel in de wissel

zat of was hij liever basisspeler geweest? “Beide”, zei Broenink. “Aan de

kant hoop je het tij te kunnen keren als je wordt ingezet. Maar PKC heeft

zoveel kwaliteit en is zo sterk, dat ik daar ook niks aan had kunnen

veranderen.”

Volgens Broenink volgden de Arnhemse spelers de afspraken zo goed

mogelijk op. “Maar daar stond zoveel kracht tegenover. Wij waren

misschien niet in beste doen, maar dat dwong PKC ook af. Er was gewoon

geen beginnen aan.”Bij 7-0 zorgde Jasper Broenink voor de eerste

tegentreffer, waarna Rick Verdouw met twee goals de stand naar 7-3 tilde.

PKC was toen even van slag door een groene kaart voor Olav van

Wijngaarden die veel te wild insprong op Matthijs Baerends. De thuisclub

pakte de draad echter weer op en liep via 8-4 uit naar 16-4 om bij 27-10 te

gaan rusten.“Het rendement van PKC was fantastisch”, meende Broenink,

die vlak voor rust de plaats innam van zijn broer Jasper. “Hun samenspel is

zo uitzonderlijk goed, dat ze de kansen vrij kunnen nemen. En in het

benutten van die kansen zijn ze dodelijk.

Volle druk

Oost-Arnhem pakte de kansen onder volle druk. Broenink: Dat is het 

verschil. Wij waren al blij als we een kans konden nemen. Als je enigszins

kunt, dan schiet je. Natuurlijk wilden we wel langere aanvallen spelen en

wat vertragen, maar dan heb je grote kans dat je niet eens tot een schot

komt en ‘door de schotklok loopt’.”

Na de hervatting ging PKC verder met scoren, ook al deed Oost-Arnhem,

mede door drie treffers van Rick Verdouw, aardig mee: 37-16. In de laatste

tien minuten ging PKC op jacht naar de vijftig treffers, maar dat leed bleef

Oost-Arnhem bespaard. De thuisploeg liep wel verder uit naar 46-16,

waarna Matthijs Baerends vier seconden voor tijd de eindstand op 46-17

bepaalde.

De spelers van Oost-Arnhem verweten elkaar na afloop niets. Broenink: “Ik

heb het de eerste helft vanaf de kant gezien. Iedereen heeft gedaan wat hij

of zij kon. We wisten vooraf dat we zouden verliezen, alleen hadden we

niet gehoopt en verwacht dat het zo dik zou zijn. Wat we van deze

wedstrijd leren? Haha, ik denk niet veel. We zullen deze wedstrijd wel

analyseren en Ron (Steenbergen, red.) zal wel met iets komen. Laten we

maar niet te lang over deze wedstrijd praten, want PKC is toch niet af te

stoppen. Ook al kom je honderd keer met een verbeterplan.”

Plezier

De nederlaag zal de goede sfeer bij Oost-Arnhem ook niet aantasten. “We

houden er zeker plezier in en moeten ons spel proberen te verbeteren”,

sprak Broenink. “We kijken ook niet naar de ranglijst. We kunnen nu niet

degraderen en we zijn vooral dankbaar dat we mogen korfballen. We gaan

ons weer richten op de volgende wedstrijd.”Dat volgende duel is zaterdag.

Dan komt het sterke LDODK naar Arnhem. Die wedstrijd begint om 15.30

uur en is via een livestream rechtstreeks te volgen op www.eyecons.com.
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Antwoorden
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&
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