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voorwoord van de voorzitter

Beste Rood-Wit’67 leden,

Als wij het afgelopen seizoen bekijken mogen wij vaststellen dat het een geweldig jaar is geweest. Het eer-
ste elftal draaide mee om het kampioenschap en de jeugd ging met 2 elftallen (D1 en E2) naar Neer, 
met als resultaat 2 prachtige bekers omdat zij de regiofinales gewonnen hadden. Vervolgens moch-
ten die 2 jeugdelftallen naar Schijndel waar weer een finale gespeeld moest worden vanuit de KNVB (dis-
trictfinales), met als resultaat 2 prachtige KNVB bekers. Geweldig met al die supporters langs de lijn.                                                                                                                                         
Ook een resultaat waar iedereen trots op mag zijn als je kijkt hoeveel verenigingen er zijn in onze regio en wij met 
onze kleine club met 2 elftallen aanwezig mochten zijn. GEWELDIG EN EEN GROOT COMPLIMENT NAAR IEDE-
REEEN DIE HIERAAN EEN BIJDRAGE  HEEFT GELEVERD . 

Het seizoen zit er weer op en we kijken weer uit naar het nieuwe seizoen. Mijn zorg gaat wel uit hoe het gaat lopen 
nu de vakantie zo laat van start gaat en het in begin zeker veel passen en meten zal worden.
Ook onze vrijwilligers hebben het seizoen op zondag 26 juni afgerond en ik mag stellen dat ondanks het weer het 
toch een gezellige boel is geweest met als slot een goede BBQ  gevolgd door een gezellig samen zijn en ook zij kijken 
weer uit naar volgend jaar. Namens het bestuur danken wij  al die vrijwilligers die dit seizoen hun steentje hebben 
bijgedragen.

Het seizoen zit er op maar dit geld niet voor ons als bestuur. Wij zijn vanaf maart al van start gegaan zeker nu Nyr-
star na 5 jaar hoofdsponsor te zijn geweest door mindere bedrijfsresultaten de sponsoring op een lager pitje gezet 
heeft en wordt er voorlopig in een andere vorm verder gegaan. Namens Rood-Wit’67 danken wij Nyrstar voor de  
sponsoring van de afgelopen 5 jaren. Wij zijn trots  om Nyrstar als hoofdsponsor te hebben gehad en wij wensen het 
bedrijf goede resultaten toe.

In een gesprek over het 2e elftal waarvan de overeenkomst ook afliep kwam al snel boven drijven de mogelijkheid om 
hoofdsponsor te worden. Plus Dennis van Moorsel stapte hierin en zal de komende  5 jaren onze hoofdsponsor zijn. 
Tevens gaf hij aan gedurende 5 jaar ook de levensmiddelenmand tijdens thuiswedstrijden gratis ter beschikking te 
stellen voor verloting. Je zal begrijpen dat er een zucht van opluchting ging door het bestuur na het horen dat er een 
nieuwe hoofdsponsor was gevonden voor de komende 5 jaar.
Dit zelfde geld ook voor de aankoop van sportkleding, deze zijn de afgelopen 5 jaar gekocht bij  Verest sportkle-
ding uit Budel en dat zal de komende 5 jaar ook weer gebeuren maar dan met een partij erbij namelijk Hummel.                                                                                                                
Afgelopen 4 maanden zijn wij in overleg geweest met diverse partijen, omdat het contract met de Budelse Brouwerij 
in maart 2016 was afgelopen. Verheugd kunnen wij u melden dat het bestuur zwaar heeft laten meewegen dat het 
een Cranendoncks bedrijf is, maar zeker ook de meer dan 50 jaar samenwerking met de Brouwerij.
Verheugend meld ik dat de Budelse Brouwerij de leverancier de komende 7,5 jaar zal zijn en beide partijen zijn dui-
delijk tevreden met het bereikte resultaat. Het betekent ook dat de bar wat opstelling betreft een wijziging ondergaat 
en bij de start van het nieuwe seizoen dit gerealiseerd is. Dat betekent dat door verandering het werken van perso-
neel door de opstelling makkelijker zal zijn. Door de nieuwe opstelling van de bar hebben wij ook het assortiment uit-
gebreid  met Radler en Witbier dat vanaf het nieuwe seizoen te verkrijgen is.

Verder heeft het bestuur ook besloten om de verlichting op het 2e trainingsveld  te vervangen door een betere en dit 
klaar moet zijn als deze verlichting nodig is in oktober.
Op de agenda staat nog voor de vakantie om het stroom en gasverbruik in de kantine te verlagen als je kijkt dat er in 
winterperiode niet of geen voetbal is en de kantine op zaterdag en zondag altijd warm is, daarom is hier veel winst 
te halen. Dat vraagt eerst wel een investering maar op termijn wordt dit terug verdiend. 
Ik kan nog wel even doorgaan met de lijst van 20 tal punten van verbetering of verandering die door het bestuur zijn 
vastgesteld  maar laat ons dit jaar dit oppakken en vervolgens kijken wat de volgende stappen zijn binnen de financi-
ele mogelijkheden die er zijn. Het geeft wel aan dat er leven zit in de vereniging en wij ons voorbereiden op het jubi-
leumjaar in 2017.

Tot slot is overeengekomen om het komend seizoen met Poel Teeuwen (oud speler van onze vereniging) in zee te gaan 
als trainer van het 2e elftal. Wel is de oproep om een grensrechter en leider voor het 2e elftal te krijgen. WIE NEEMT 
DEZE UITDAGING AAN????

Prettige vakantie
Wiel Engelen voorzitter.  
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Bestuursmededeling

Omdat de afgelopen 2 jaar de drankprijzen in de kantine niet zijn verhoogd en er door de brouwerij een verhoging 
van de drankprijzen heeft plaatsgevonden, zijn met ingang van 1 juli 2016, de drankprijzen in de kantine enigszins 
verhoogd.

spelregelwijzigingen

Er zijn dit seizoen veel spelregelwijzigingen. Deze zijn te lezen op de website van de KNVB. We vermelden hierna 
enkele belangrijke wijzigingen.

1. Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaatsvinden moet de ernstigste worden bestraft (Direct- 
    indirect, contactovertredings-hands, rood-geel, onbesuisd-onvoorzichtig). 
2. Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om   
    in het spel te zijn. Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (hiervoor in voorwaartse  
    richting).
3. Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaats vinden moet de ernstigste worden bestraft  
    (Direct-indirect, contactovertredings-hands, rood-geel, onbesuisd-onvoorzichtig). 
4. De armen van de spelers (en doelman) worden niet meegenomen in de beoordeling van buitenspel. 
5. Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen,  
    worden bestraft met een strafschop en een gele kaart. Duwen, trekken, vasthouden, hands en  
    overtredingen zonder kans de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart. 

indeling 1e elftal

Het 1e elftal komt in het seizoen 2016/2017 uit in de 5e klasse D Zuid 2. De tegenstanders zijn: 
Altweerterheide, Boekoel, Crescentia, Eindse Boys, EMS, FC Maasgouw, Heythuysen, Horn, RKSVV, Roggel,
Rood Wit’67, SVSH, SVVH.

De indeling van de overige elftallen was bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend.
Zodra de indelingen bekend zijn worden die op de website gezet.
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Dierenartsenpraktijk 
Budel-Maarheeze

 

U kunt bij ons terecht voor preventieve gezondszorgen, algemene 
diergeneeskunde, röntgendiagnostiek, labo-onderzoeken, chirurgie, 

tandheelkunde en hospitalisatie van zieke dieren. 

Wij geven deskundig advies over aankoop, verzorging en voeding. 
U kunt tevens voeding (dieet en normale) en verzorgingsproducten 

bij ons kopen.

SPREEKUREN BUDEL SPREEKUREN MAARHEEZE 
Cranendoncklaan 96, 6021 JV Stationsstraat 22, 6026 CV 
Tel. 0495 – 491510 Tel. 0495 - 491077 
fax 0495 – 663667  

Ma. t/m vr. 8.00 uur – 9.00 uur  Ma. Di. Do. 13.30 uur – 14.00 uur 
Ma. di. do. vr. 19.00 uur – 19.30 uur  Wo. 18.30 uur – 19.00 uur
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indeling zomerstop roodwit’67 seizoen 2016/2017 

28-07-2016 donderdag Training selectie 1 en 2 aanvang 19.30 uur
31-07-2016 zondag Training selectie 1 en 2 aanvang 11.00 uur

02-08-2016 dinsdag Training selectie 1 en 2 aanvang 19.30 uur
04-08-2016 donderdag Training selectie 2 aanvang 19.30 uur
07-08-2016 zondag vrij
09-08-2016 dinsdag Training selectie 2 aanvang 19.30 uur
11-08-2016 donderdag Training selectie 1 en 2 aanvang 19.30 uur
  aanvang training 3de, 4de  en 5de elftal aanvang 19.30 uur
14-08-2016 zondag vrij
16-08-2016 dinsdag Training selectie 2 aanvang 19.30 uur
  Oefenw. RoodWit’67 1 – Sv Budel 1/2 aanvang 19.00 uur
18-08-2016 donderdag Training selectie 1 en 2 aanvang 19.30 uur
20-08-2016 zaterdag Bekerwedstrijd RoodWit’67 1   aanvang 18.00 uur
21-08-2016 zondag Bekerwedstrijd RoodWit’67 2 aanvang 11.00 uur
  Brevendia 3 - RoodWit’67 3 aanvang 11.30 uur         
  RoodWit’67 4 – Brevendia 5 aanvang 11.00 uur

22-08-2016 maandag Aanvang trainingen jeugd aanvang 18.30 uur
23-08-2016 dinsdag Training selectie 2 aanvang 19.30 uur
  Bekerwedstrijd RoodWit’67 1 aanvang 18.45 uur
25-08-2016 donderdag Training selectie 1 aanvang 19.30 uur
  Bekerwedstrijd RoodWit’67 2 aanvang 18.45 uur
27-08-2016 zaterdag Bekerwedstrijd RoodWit’67 1 aanvang 18.00 uur
28-08-2016 zondag Bekerwedstrijd RoodWit’67 2 aanvang 11.00 uur
31-08-2016 dinsdag Training selectie 1 en 2 aanvang 19.30 uur

01-09-2016 donderdag Training selectie 1 en 2 aanvang 19.30 uur
02-09-2016 vrijdag avondje selectie 1 en 2 
04-09-2016 zondag Start competitie 1ste en 2de elftal
  RKSVO 5 - RoodWit’67 3 aanvang 11.00 uur          
  Eindse Boys 2 - RoodWit’67 4 aanvang 11.00 uur
  Brevendia Ve2 - RoodWit’67 Ve1 aanvang 10.00 uur
11-09-2016 zondag Competitie 1ste en 2de elftal
  RoodWit’673 – Laar 5 aanvang 10.30 uur          
  RoodWit’67 Ve1 – Laar 8 aanvang 10.00 uur
18-09-2016 zondag competitie 1ste en 2de elftal, start competitie 3de + 4de + Ve1
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indeling senioren 2016 2017 
 
namen selectie         
1 Anton van Kessel 16 Stan Adams    
2 Bart Matheeuwsen 17 Jari Piron keeper   
3 Geert Compen 18 Stijn Madou    
4 Harm Derks 19 Jeroen Blokx    
5 Jelle Vrijdag 20 Davey van Mierlo    
6 Jelle van de Kruijs 21 Sven Vrijdag    
7 Joey Roost 22 Roel Hoomans    
8 Jordy van Cranenbroek 23 Jesper Bekkers    
9 Mart Tunissen 24 Lex Burghouwt    
10 Nick Roost keeper 25 Tim Ras    
11 Steffen Hendriks 26 Moa van Duin    
12 Tom Ras 27 Martijn Roost    
13 Tom Roost 28 Robert Saanen    
14 Youri van Gils 29 Stefano Daoudie    
15 Mike Baats        
         
 hoofdtrainer Eric Schroijen
 assistent trainer William Derks
 trainer 2de Paul Teeuwen
 leider 1ste Jos Hendriks
 vlagger 1ste Charles Aarts
 verzorger Toon Claassen
 
RoodWit’67 1 en 2: trainingstijden dinsdag en donderdag van 20.00 uur-21.30 uur   
Thuiswedstrijden 1e elftal 14.30 uur, 2e elftal 11.00 uur.        
 
         
namen 3de elftal       namen 4de elftal     
1 Alex Baay   1 Abukar Ahmed    
2 Rob Damen   2 John Claassen    
3 Mike van Geldorp   3 Hein Claassen    
4 Paul van der Hoeven   4 Robert Crijns    
5 Roy van Hunsel   5 Tim Derks    
6 Erwin Janssen   6 Teun Derks    
7 Johan van Leeuwen   7 Thijs Genevaesen   
8 Patrick Looymans keeper   8 Frank de Haas    
9 Roy Matheeuwsen   9 Marcel Kwanten    
10 Theo van Seggelen   10 Bart Teeuwen    
11 Richard van der Wal   11 Frank van Leeuwen   
12 Rob de Werdt   12 Reitze van der Loo   
13 Rick van Veldhoven   13 Wesley Hegge    
14 Frank van Weert   14 Peter Lamers    
    15 Mike van Mierlo keeper 
 coach Joep Looijmans   16 Ralf Stevens
 vlagger Jos van Hinthem   17 Rick Verberne
    18 Rick de Werdt 
       
    leider Hein Claassen   
    coach Frank de Haas   
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namen veteranen         
1 Willie van Adelberg        
2 Erik Beimans        
3 Peter Blokx        
4 John Claassen        
5 Paul van Geldorp        
6 Rainer Grob        
7 Patrick Mues        
8 Pierre van Oijen        
9 Nico Smits        
10 Rob Snoeijen        
11 Arie Vasen        
12 Henri Verkooyen        
13 Frits van de Vorst        
14 Mat Lammers        
15 Bjorn Claassen
        
 coach Henri van der Kruijs       
 leider Paul van Geldorp       
         
RoodWit’67 3e, 4e en Ve1: trainingstijden donderdag van 19.30 uur - 21.00 uur   
Thuiswedstrijden 3e elftal 10.30 uur, 4e en veteranenelftal 10.00 uur.

personalia
 
Overleden
Wiel Verheggen
Overleden op 3 maart 2016, op 74 jarige leeftijd. Wiel 
is de oom van Richard Verheggen. Wiel was lid van 
1958/1959 tot en met het seizoen 1967/1968 en heeft 
in het 1e elftal gespeeld. Wij danken Wiel voor zijn inzet 
en wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 

Maria Jawulski 
Moeder van Wesley en Melvin Hegge is dinsdag 31 mei 
2016 op 53 jarige leeftijd overleden. Maria heeft 
van 2000/2001 t/m 2003/2004 in het jeugdbestuur 
gezeten. In de jaren dat Wesley en Melvin jeugdkamp 
hadden was Maria als vrijwilligster werkzaam. Wij dan-
ken Maria voor haar inzet en wensen de familie veel 
sterkte met dit verlies. 

Jan Stevens
Overleed plotseling tijdens zijn vakantie in Spanje op 5 
juli 2016. Jan werd 57 jaar en was keeper tijdens zijn 
lidmaatschap in een lager elftal. Wij danken Jan voor 
zijn inzet en wensen de nabestaanden veel sterkte 
met dit verlies.

Jos Biesmans
Overleden op 7 juli 2016 op 64 jarige leeftijd. Jos was 
lid van 14 september 1965 tot en met mei 1989.
Jos heeft in diverse lagere elftallen gevoetbald. Wij dan-
ken Jos voor zijn inzet en wensen de nabestaanden veel 
sterkte met dit verlies.

Kampioen
We feliciteren E2 met het behaalde voorjaarskampioenschap.

Regio- en districtstournooi
We feliciteren D1 en E2 met de behaalde resultaten op het regiotournooi en het bereiken van en de behaalde resulta-
ten op het districtstournooi. 

De spelers en trainers van de D1 zijn:
Daphne Beimans, Youri Beimans, Steef Damen, Sten Derks, Sophie van Haperen, Quinten Jongen, Demi ten Raay, 
Raúl Rodriguez, Keanen Rulleraad, Isa Salgado, Jens Smits, Jordy Verhees, Nick Verheggen, Kay de Werdt.
Trainers/leiders: Erik Beimans en Rob de Werdt.

De spelers en trainers van de E2 zijn: 
Joep Damen, Dylan Heinrich, Mies Hompes, Luc Lammers, Jimi Martens, Yvan Rullenraad, Luca Salgado, Ryan Ver-
heggen, Noah v.d. Voirle, Dean Vos, Mika v.d. Wal. 
Trainers/leiders: Mat Lammers en Richard v.d. Wal.
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van het jeugdBestuur

Het seizoen 2015-2016 zit er weer op. We kunnen als jeugdbestuur terug kijken op een geweldig slot van het sei-
zoen. Zowel onze D1 als E2  hadden zich gekwalificeerd voor de regio bekerfinales. Op zich al een unieke prestatie. 
Maar omdat ze allebei ook deze finale wonnen mochten ze ook deelnemen aan de districtsfinales in Schijndel. De E2 
wist een vierde plaats te bereiken en de D1 zelfs een tweede plaats. Dit was nog nooit voorgekomen in de geschie-
denis van Rood-Wit’67. Een groot compliment aan alle spelers en leiders. Ook willen we alle ouders,opa’s, oma’s en 
supporters bedanken voor de geweldige steun in Neer en Schijndel .
De voorjaarscompetitie is redelijk verlopen. A1 werd in de zware Helmondse klasse vierde. Een prima prestatie van 
deze jonge groep. B1 deed lang mee om de bovenste plaats maar werd uiteindelijk derde. C1 had het moeilijk en 
werd achtste. D1 promoveerde naar de eerste klasse. Ze verloren een paar keer nipt en werden ook achtste. D2 werd 
ook hoger ingedeeld en werden negende. Dit geldt ook voor de E1. De E2 werd kampioen in hun klasse. Dit deden 
ze ook al in het najaar. Nogmaals proficiat jongens met deze puike prestatie. De E3 (onze meisjes) werden keurig 
vierde in een competitie met alleen maar jongensteams. De F1 eindigde in de middenmoot (5e). De F2 had het ook 
zwaar in hun poule. Dit hele jonge team (eigenlijk nog mini’s) eindigden op een gedeelde laatste plaats.
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van enkele jeugdleiders. John Claassen, Hein Claassen, Rob de Werdt, 
Frans van Dijk, Arno Dalm, Marijn Roost en Nick Roost hebben te kennen gegeven dat ze door tijdgebrek of door an-
dere redenen stoppen als trainer/jeugdleider. Wij bedanken ze voor hun inzet en hopen dat ze in de toekomst weer 
iets voor onze club willen doen.
De nieuwe indelingen voor het komende seizoen staan iets verder in deze nieuwsbrief. Ook de trainingsdagen en 
trainingstijden staan daarin vermeld. Het was een hele puzzel om alles weer rond te krijgen voor het komende sei-
zoen. We streefden er naar om met het jeugdkamp de nieuwe team indelingen bekend te kunnen maken. Dit lukte he-
laas niet dit jaar.

Wij zijn verheugd dat we kunnen melden dat Marc Piron weer terug is bij Rood-Wit’67. Marc is een paar jaar weg 
geweest maar hij gaat het komende seizoen weer aan de slag bij Rood-Wit’67. Hij gaat zich vooral bezig houden 
met de onderbouw. Het werven van nieuwe jeugdleden, het assisteren bij trainingen en de begeleiding van jeugdtrai-
ners zijn enkele taken die Marc op zich zal nemen.
Wij wensen Marc veel succes.

De trainingen starten weer op maandag 22 augustus. Wij wensen iedereen een prettige 
vakantie.

Louis van Adelberg

indeling jeugdelftallen seizoen 2016/2017

a1 jo19-1 2e klasse
Joep Lammers
Rowan Jongen
Omeed Anwari
Stef Lammers
Jordy van Leeuwen
Jorg Bekelaar
Sem Jansen
Sven Rademaekers
Nick Lucassen
Roel van de Vorst
Maarten Derks
Brian Verberne
Rowan Goyens
Dion van den Dungen
Robbie Werner
  
trainers / leiders 
Niek Goyens
Peter Verberne
Noud van Leeuwen

B1 jo17-1 3e klasse
Tom Lammers
Jesse Biesmans
Ivan van Daal
Jory Bekelaar
Kay Jansen
Robin Emo
Thomas Zincken
Iskander Fischer
Tommie Laans
Maud Derks
Beau Minkenberg
Chaell van Kessel
Roel Claassen
Yoni van Cranenbroek
  
  
trainers / leiders  
William Derks
Jan Bekelaar

c1 jo15-1 3e klasse
Tom Lammers
Sem van Deurzen
Cas van Eerd
Milan Scheffers
Milan Lucassen
Maarten Colon
Mika van den Boomen
Cas van de Ven
Dennis Peeters
Jelte Schuringa
Mathijs van der Heijden
Nick Bekelaar
Jeroen van Lierop
  

trainers / leiders  
Marjo van den Boomen
Jos Scheffers
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meisjes c2m mo15-1 2e klasse
Noortje Verhees
Britt van Weert
Florence Bex
Daphne Beimans
Sophie van Haperen
Isa Salgado
Esmee van Dijck
Lieke Koetske
Maud Lammers
Anne Peeters
Malvina Mazelon
Noami Swart
Kim Snel
  

trainers / leiders 
Jordy van Leeuwen
Nick Lucassen
(Back-up Marc Piron, Johan Rademaekers)

d1g jo13-1 1e klasse
Kay de Werdt
Steef Damen
Youri Beimans
Jordy Verhees
Nick Verheggen
Quinten Jongen
Keanen Rulleraad
Jens Smits
Lucas van Haperen
Deny Martens
Nina Salgado
Raoul Rodriguez
Sten Derks
  

trainers / leiders 
Erik Beimans
Joey Roost
Nico Smits

d2g jo13-2 2e klasse
Finn Hochstenbach
Milan Daniels
Joey van Dijck
Koen Hendriks
Joris Hermsen
Saba Huedelidze
Karl Seelos
Glenn van Weert
Kian van Rooy
Lynn Rutten
Isa Rutten
Noa van Dael
Amber Govers
Britt Smits
   
trainers / leiders  
Jesse Biesmans
Joep Lammers
Maarten Derks
Ron van Weert
(Back-up Martien Biesmans, Mat Lammers) 
 

e1 jo11-1 hoofdklasse
Ryan Verheggen
Dylan Heinrich
Ivan Rullenraad
Dean Vos
Noah van de Vorle
Mika van der Wal
Luc Lammers
Joep Damen
Luca Salgado
Mies Hompes
Jimi Martens
  
trainers / leiders 
Martien Biesmans
Mat Lammers

e2 jo11-1 3e klasse
Tim Hendriks
Luan Halimi
Robin van Dok
Lorena Rodriguez
Dean Hofs
Ramon Seelos
Nick van Eerd
Johan van der Pol
Jayden Richter
Jesse Vos
    
  
trainers / leiders  
Antonio Rodriguez
Mark Hendriks

f1 jo9-1 3e klasse
Noah van Seggelen
Jill Heinrich
Ilay van Winkel
Jens de Laat
Dennis Mazelon
Tibe van der Wal
Kaylee Lauxtermann
Quinn van Alem
Milan Geurts
Lian van Veldhoven
    

trainers / leiders  
Richard van der Wal
Bas van Alem
Brenda Heinrich

mini's   
Neeltje Hompes
Dano de Laat
Louk Snoeijen
Twan Slenders
  
trainer / leider  
Rob Snoeijen
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colofon 
Een reactie op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar:  
 
Rood-Wit ‘67 
Boszicht 216a
6024 AP
Budel-Dorplein 
 
V.RoodWit.67@kpnplanet.nl

trainingsdagen en trainingstijden 2016/2017 wedstrijden thuis
A1  dinsdag donderdag 20.00u - 21.15u 15.00 uur
B1  dinsdag donderdag 18.30u - 19.45u 12.00 uur
C1  maandag woensdag 18.30u - 19.45u 14.30 uur
C2 (meisjes) dinsdag donderdag 18.30u - 19.45u 12.00 uur
D1  maandag woensdag 18.30u - 19.45u 12.30 uur
D2  dinsdag donderdag 18.30u - 19.45u 12.30 uur
E1  maandag woensdag 18.30u - 19.45u    10.30 uur
E2  maandag woensdag 18.30u - 19.45u 10.30 uur
F1  maandag woensdag 18.30u - 19.30u 10.00 uur
Mini’s     woensdag  18.30u - 19.30u  
    


