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Jeugdkamp 2012 
Vrijdag 14 september was het dan eindelijk zover, 
De ouders mochten hun kinderen achterlaten op het jeugdkamp 
van  Harmonie Wilhelmina. Voor deze 5de editie, werd er weer 
terug gevallen op het alom bekende adres in Zutendaal. 
 
Vrijdag avond tussen 18.30 en 19.00 werden de kids naar “de 
Woushoeve”gebracht.Daar aangekomen, werden ze ingekwartiert 
op de diverse slaapzalen en werd hun het reglement voorgelezen. 
 
Op vrijdag was er de wandeltocht. 
Dit jaar werd er voor het eerst gebruik gemaakt van GPS 
apparatuur. Met behulp van deze apparaten, verzekerde de 
organisatie zich ervan, dat er nu eindelijk eens niemand de weg 
kwijt zou raken. 
Inspecteur Columbo  ( Jan van Dam) kwam de hulp inroepen van 
de brave burgers. Zij moesten helpen, de schat van Villa 
Zuiderduyn te vinden. 
De verschillende groepen, vertrokken op pad, ( sommigen door 
de stortbuien) en hadden al snel in de gaten, dat deze klus best 
wel eens gevaarlijk kon worden. Zij hoorden van Bertus 
d’Enveloppes( postbode Bert Koumans),waar de geheime brief 
was geleverd en kwamen zo al snel bij Burgemeester Gijs 
Gerritsen aan. Deze vertelde hen, dat zij de geheime brief 
wellicht konden laten ontcijferen bij de militairen in het bos.               
 
In het bos, vond namelijk een militaire oefening plaats en daar 
mochten zij dus eigenlijk niet komen!! 
U raad het al,  
Diverse durfals waagden zich toch achter de afrastering en 
werden dan ook op brute wijze overvallen door GI Morse en zijn 
kompaan, GI Joe 



Sommigen, hielden een nat pak over, aan de confrontatie met de 
militairen. ( Pascal Aarts en Wesley Senten) 
In het bos werden ze ook nog eens betrapt door de twee 
boswachters, Michel Knaapen en Leon van Duurling, daar 
konden ze van de schrik bekomen en kregen ze wat te snoepen en 
te drinken.  
De boswachter wist exact waar de dwergen woonden en het 
waren nu juist de dwergen die moesten weten waar de schat was 
begraven.. 
Na een flinke tocht helemaal naar de meest ruige kant van het 
bos, kwamen ze de dwergen tegen. Ze moesten wel goed zoeken, 
want er was eentje zo klein, dat ze hem niet konden vinden..?? 
Johnny Koumans werd dan uiteindelijk toch gevonden en samen 
met Anita Hogenboom werden de groepen in gebarentaal 
uitgelegd, waar ze de schat konden vinden. 
Tjonge het was een barre tocht, maar geloof het of niet, alle 
groepen hebben de schat gevonden. Deze moest worden gedeeld 
met de poestvrouw van de oude barones, Karina van Diensten.  
Columba zag erop toe, dat alles eerlijk werd gedeeld en zo 
konden de deelnemers al snel genieten van hun aandelen Coca 
Cola en Mc Donalds. 
 
Ik zal vooral niets verklappen over de geweldige nacht rust die 
onze jeugd op het kamp had, we willen volgend jaar weer gaan en 
willen de ouders niet ongerust maken…Zaterdag start na het 
ontbijt de repetitie van het jeugd orkest, de speel leer groep en 
van onze jeugd drumband.Er wordt gedurende twee uur flink 
gewerkt door alle groepen en de repetitors zijn kennelijk zeer 
tevreden. Rob van der Zee, Iris Bannier en Ad Triepels  weten 
natuurlijk hoe zij de jeugd allert op het puntje van de stoel 
moeten krijgen en zorgen ervoor dat zij op zondag bij de 
afsluiting weer een schitterend concert kunnen verzorgen. 



Zaterdag middag is er dan de 6 kamp. 

Om te vieren dat we vijf jaar op kamp gaan, heeft de kamp 
commissie besloten om eens flink uit te pakken met de spellen. Er 
worden nog grotere spellen ingehuurd als anders en aan de 
reacties te horen hebben de deelnemers dit erg kunnen waarderen.

 

Het was vooral de Bunji run die iedereen geweldig vond. Het was 
echter ook een “gevaarlijke attractie”, hetgeen een enkel kind ( 
maar ook Volwassene) pijnlijk heeft kunnen ervaren. Al met al 
viel het mee, Eén dikke lip ging naar de EHBO en verder viel het 
gelukkig allemaal erg mee. 

Nadat de 6kamp teneinde was, werden de enveloppen uitgedeeld 
voor het rode draadspel. Uit de hand van Eric Buys werd dit spel 
geschreven. We knipten 60 maten uit diverse carnavals liedjes. 
De groepen kregen de opdracht, om hiervan Eén muziek werk te 



schrijven (plakken) en dit muziekstuk,’s avonds bij de X-Factor 
ten uitvoer te brengen met de groep.  

De enen groep begon meteen met plakken terwijl de andere groep 
helemaal gek werd van deze opdracht. Uit eindelijk lukte het de 6 
groepen, om er iets geweldigs van te maken. De optredens waren 
echt helemaal super.  

Het was uiteindelijk  de groep van Pascal Aarts die, mede door 
het geweldige rode draad resultaat, de 6 kamp als winnaars 
afsloot. 

Zij kregen dan ook de Wisselbeker. 

Na enkele leuke optredens van de X-Factor kwamen Quinten 
Senten en Daphne Hogenboom als Quizmasters de zaal binnen, 
om samen met de jeugd het 30 seconds spel te spelen. Volgend 
jaar, sturen we Joop van den Ende zeker en vast een tape van 
deze geweldige presentatoren. 

Chapeaux  voor jullie eerste presentatie, tot volgend jaar alvast.. 

Na het 30 seconds spel, waren het onze kleine jongetjes , Guy van 
den Boorn en Vincent Sijben, die de zaal even helemaal op zijn 
kop gingen zetten met als hoogtepunt de dans op “de Dessauer”, 
gasten wat waren jullie weer goed! 

 

  



Na al dat gedans, was het tijd voor het kampvuur. Erg veel regen 
was gevallen en dat maakte het aanmaken weel erg moeilijk, 
maar uiteindelijk is dat dus toch gelukt. Even na middernacht zijn 
we met zijn allen naar binnen gegaan en gingen de kleinsten 
lekker naar bed. 

Inmiddels hadden onze nachtwakers, Mark Hertogen en Jean-
Marij Feijs, zich gemeld voor hun tweede nachtdienst. Geweldig 
heren, dat jullie dit hebben willen doen, op deze manier konden 
alle deelnemers van het kamp, met een gerust hart zich te slapen 
leggen. Wij wisten dat er een ( 4) oogje in het zeil werd 
gehouden, bedankt hiervoor. 

Zondag ochtend, de zon schijn al weer prachtig over de bossen 
van Zutendaal,  is de keuken al in volle bedrijvigheid ( spek en Ei 
wordt gebakken) als Mark Hogenboom de jeugd uit zijn slaap zal 
halen. Na enig gemor, is rond negen uur dan toch eindelijk 
iedereen aan het eten. 

Om tien uur beginnen de repetities al weer en kan de 
cateringgroep,  Viola van den Boorn, Karin van Duurling, Ingrid 
Severijns en Wendy Lamkin gaan beginnen aan de lunch. 

Vele kilo’s macaronie worden klaargemaakt en rond half een 
kunnen alle mensen aan tafel. Na het eten ruimt iedereen zijn 
spulletjes op en maken we ons op, om de ouders en verdere 
toehoorders te verwelkomen. 

Zij weten al snel de weg naar onze catering tent te vinden en gaan 
in grote getale aan de Koffie en Vlaai.  



Drie uur begint dan het concert. 
Eerst de speelleergroep van Iris, 
Deze bestond uit Zoe, Ruben, Siophane en Petra waarbij zeker 
het optreden (solo) van Petra Bollen op de klarinet van grote inzet 
toonde. Het aanwezige publiek inclusief Rob van der Zee was 
onder de indruk van haar spel en durf om voor zo’n groot publiek 
op te treden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan de slagwerk groep van Ad, welke een verrassend optreden 
hadden. Zij speelden namelijk op gestemde buizen ( 
Boomwhackers )) . Met dit instrumentarium is het dus mogelijk 
om een melodie te spelen.Wellicht begrijpt u hoe moeilijk dit is, 
als u bedenkt, dat elke muzikant dus een andere noot speelt. 
Geloof me, dat is echt verschrikkelijk moeilijk om dan een 
melodie  mooi ritmisch, door te laten lopen.  



 
 

Na een mooie demonstratie, sloten zij af met een heus lang zal ze 
leven. 
Dit werd opgedragen aan Daphne Hogenboom, zij werd maandag 
17 september namelijk 15 jaar, Proficiat Daphne. 
Na het slagwerk was het woord aan onze jeugdharmonie. 
 
Hierna was het dan de beurt aan de Jeugdharmonie olv Rob van 
der Zee om wat vlotte nummertjes ten gehore te brengen. Waarbij 
Rob de kans nam om fluitisten Claire en Robin en hobbo-iste 
Anne op de voorgrond te plaatsen met het werk van Chinese 
Puppettheater. Er werden ook nog werken van de Beatles en 
View at the Zoo voorgedragen wat de zeker de goedkeuring van 
het publiek had. 
 
Na het concert, werd er nog lekker even gekletst onder het genot 
van een drankje. Langzaam maar zeker kwam er weer een einde 
aan dit schitterende jeugdkamp. 
Ik wil dan ook vanaf deze plaats, nog eens alle medewerkers en 
kinderen van harte bedanken voor de geweldige humeur die jullie 



telkens weer meebrengen. Het is gewoon heerlijk om te zien, hoe 
iedereen zijn best doet om het kamp zò gezellig te maken. Zonder 
de vele helpende handen, zouden wij dit kamp natuurlijk 
helemaal niet kunnen draaien. 
Ik wil geen namen noemen, dan kan ik er namelijk ook geen 
vergeten, maar namens de kamp commissie wil ik iedereen van 
harte bedanken die op welke manier dan ook, zijn of haar 
medewerking heeft verleend, om van dit kamp weer iets 
geweldigs te maken. 
Toch wil ik het “Buurplatform van Wolder”, speciaal bedanken. 
Zij hebben ons een subsidie verleent, en daar zijn wij hun erg 
dankbaar voor. 
Zonder de bijdrage van dit Buurplatform, hadden we nooit zo’n 
mooi kamp kunnen draaien. Het huren van spellen is namelijk erg 
duur en door deze bijdrage, hebben we dus eens mooi kunnen 
uitpakken. 
Nogmaals Buurtplatform,  Bedankt. 
 
Jongens en Meisjes…Tot volgend jaar!! 
 
  



MAASTRICHTSE JEUGD MUSICEERT 
Op 3 november organiseert Stichting Groote Sociëteit Jeugd & 
Cultuur een Masterclass voor de jeugdensembles van 
verschillende harmonieën in de Bonbonnière te Maastricht.  
Naast onze eigen harmonie zijn deelnemers o.a. Koninklijke 
Harmonie 1825, Harmonie St. Michael en Harmonie St. Petrus en 
Paulus. 

Hierbij worden de muzikanten door toppers op het gebied van 
musiceren gestimuleerd om nog beter te presteren en vooral nog 
meer te genieten van het samen musiceren.  De artistiek leider is 
Marc Huynen. 

Uitgangspunt is dat in ieder orkest in aanmerking komt voor een 
van de aanmoedigingsprijzen die besteed dienen te worden aan 
scholing en professionalisering. De prijzen lopen op tot EUR 
1.500,-! 

Een jury, samengesteld uit de artistiek leider en 
masterclassdocenten Jos Heutmekers en Tim Paters, zal 
beoordelen wie van de orkesten een aanmoedigingsprijs krijgt die 
aan het einde van de middag door de president van de Groote 
Sociëteit zal worden uitgereikt.  Als aandenken krijgt het orkest ( 
1e prijs ) een beeldje, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen 
door de kunstenaar Erik Kierkels. 

De Groote Sociëteit wil de betrokkenheid van de jeugd in 
Maastricht en directe omgeving bij kunst en cultuur blijven 
stimuleren, zeker nu de stad Maastricht zich kandidaat stelt voor 
Culturele Hoofdstad in 2018. De Stichting Groote Sociëteit Jeugd 
& Cultuur wil de komende jaren tot 2018 een podium bieden aan 
de zingende, musicerende en dansende jeugd. Na de koorzang 



van 2010, de jeugdorkesten van 2012, de dans in 2014 en de 
strijkers in 2016 vindt de apotheose van alle disciplines samen 
plaats in 2018, het jaar waarin Maastricht Culturele Hoofdstad 
hoopt te zijn. 

Een platform voor musicerende jeugd op 3 november… 

samen op weg naar Culturele Hoofdstad 2018! 
 
 
  



 
 

 
Bastiaens, L.H.   -     Maastricht 
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
KWH     -     Wolder 
Haasnoot, J.W.M.   -     Maastricht 
Henk Kluts    -     Wolder 
Denny en Vivian  Kluts  -     Geulle 
Marcel Thijssens   -     Wolder 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven. 
Tillie Beheer BV   -     Maastricht 
Van Sebillen Auto’s BV  -     Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I -     Mülheim a/d Ruhr 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Paul Block Optiek   -     Vroenhoven 
Kruiveld BV, S   -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Café de Pepel   -     Wolder 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Brouwers Advocaten   -     Maastricht 
Bouwbedrijf H Castermans  -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Café Zaal Aajd Vroenhove  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Schiebroek Dakbedekkingen -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
Bemelmans  Fiscaal Adviesburo -     Maastricht 
USA     -     Maastricht 
  



Leden van de Club van Honderd 

  P.J.C. Aarts J.J.H. Ernenst

Administratiekantoor Addas M.W.M.W. Ernenst H.J.M. Paulissen

I. Alken - Bastiaens C. Ernenst - van Beek L.J.J. Paulissen

A.G. Bastiaens M.W. Feijt P.H. Peeters

L. Bastiaens W. Feijt W.J. Peeters

L.H. Bastiaens J.E.P. Frederiks C.C.J. Pepels

H. Bastiaens - Darding Felix van der Putten Verf P.L. Raia

M. Bastiaens V. Gebhardt L. Rammers

M.P.J. Bastiaens J. Groeneweg J. Sijben

P.A. Bastiaens M. Groeneweg M.E.J. Smeets

N.W.D. Beckers H. Habets J.A.S. Stevens

T.W.C. Beckers L.J.E. Hameleers G.P.M. Theunissen

L.A. Boon W.J.J. de la Haye L. Theunisz

H. van den Boorn G.J. van der Heijden P.J. Thijssens

M. Borgignons W.J.F. van Herpt P.M.J. Thijssens

T.J.F.M. Bovens F. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

H.M. Brandt W.T. Hertogen R.P.M.J. Thimister

J. Bronswaar G.M.N. Hesemans C.C. van Thor

E.B.G. Broux L.H.M. Hesemans L.L. Tillie

A. Cauberg - Vandenboorn W.S.M. Hesemans Timmerbedr. E. van den Boorn

M. Caubergh J.A.H. Hogenboom L. Vandenboorn

C.L.J.M. Close J.P. Hogenboom H.H.A. van Veggel

R.J.E. Close M.C.P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

M.A.G. Corsius N.G.J. Hogenboom A. van Vlodrop - Mares

J. van Dam P. Hogenboom J.J.M. Vrancken

H.W.P. Darding T.G.A. Hogenboom G.P.J. van Weert

J.W.P. Darding I.P.J. Huisman - Eijssen M.N.G. van Weert

Depondt Fiberworld BV W.H.Y. Hul R.G.M. van Weert

H. Dieteren - Franssen A.H. de Jong R.P.L. van Weert

J. Dinjens J.P.M. van de Kamer H. Weltens

H. Doms A.E.M.L. Knaapen J. van Wensveen

J.P. van Dongen A.G.W. Koumans L.A.A. Willems

J. Dritty H.W.A. ter Linden G.G.A. Willemsen

J.J.H.M. Duijsinx M. Meertens - Caberg D.E. Wiltschut

L.R. van Duurling W.G.A. Moors P.J.M. Wittelings

V.H.M. Eggen M.P. Nicolaes - Hertogen L. van der Zee

M.G.H. Eggen - Nelissen E. Niesten R.J.J. van der Zee

G. Eijssen P.J.H. Nijsten



Concert in de Annakerk 
Op 14 okt aanstaande wordt door de onze Harmonie in 
samenwerking met Koninklijke Erkende fanfare St. Caecilia 1892 
uit Wijnandsrade een concert verzorgd in de Annakerk in 
Maastricht. Aanvang van het concert is om 19:30 en u bent van 
hart uitgenodigd om dit te komen bijwonen. 
 
Onze harmonie zal een gevarieerd programma ten gehore brengen 
dat u hieronder kunt vinden. 
 
 
• Danza Ritual del Fuego, uit El Amor Brujo, Manuel de Falla 

• Was duftet doch der Flieder ( Monolog des Hans Sachs, uit 
"Die meistersinger von Nürnberg ), Richard Wagner solist: 
Nico Wouterse, bariton 

• Danse Folatre, C.T.Smith 
• Symphonic Dances from West Side Story, L.Bernstein 
• I got Plenty O'Nothing, uit Porgy and Bess, G.Gershwin 

solist: Nico Wouterse 

 

Caeciliafeest 2012 
Op 10 November  2012 zal onze vereniging haar jaarlijkse 
Caeciliefeest hebben. Onze jubilarissen worden dan in het 
zonnetje gezet nadat we met zijn allen de traditionele kerkdienst 
hebben bijgewoond. 
  



Spreuken 
Ach, waren de mensen maar zo als de bloemen in mijn huis. Ze 
weten niet van kleur of ras, maar drinken gezamelijk uit een glas.  
 
Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken 
heeft.  
 
Als de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, verander je 
de dingen waar naar je kijkt. 
 
Als een regendruppel zou betekenen: ik hou van jou, en jij zou 
mij vragen hoeveel ik van je hou, dan weet ik zeker dat het de 
hele dag regenen zou. 
 
Als je kunt lachen om jezelf, heb je eindeloos veel lol !! 
 
Beter spijt van wat je hebt gedaan, dan van wat je niet hebt 
gedaan.  
 
De ideale man is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.  
 
Echt belangrijke mensen zijn degenen voor wie belangrijk zijn 
niet belangrijk is. 
 
Echte vrienden zijn vrienden die alles van je weten en toch van je 
houden.  
 
Een echte vriend loopt je nooit voor de voeten, alleen wanneer je 
dreigt te vallen.  
 
Een vriend is iemand die het lied van je hart kent en het opnieuw 
kan zingen als jij het vergeten bent!  
 



Wees tevreden met minder, dan krijg je meer.  
 
  



.Agenda 

Zie voor een actueel overzicht: 
http://www.harmoniewilhelmina.nl/  
onder het kopje activiteiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

zo 7

10:00u 

tot 

12:30u

Extra repetitie harmonie orkest

wo 10

20:30u 

tot 

22:30u

Extra repetitie harmonie orkest

zo 14 19:30 u Najaarsconcert in de Sint Annakerk Maastricht m.m.v. Koninklijke 

Erkende fanfare St. Caecilia 1892 uit Wijnandsrade

za 03 11:00u Jeugdharmonie neemt deel aan: Maastrichtse Jeugd musiceert 

(ochtend en middag)

za 03 Drumbandconcert (avond) in zaal van harmonie Petrus en Paulus

za 10 18:30u St. Caeciliafeest (incl Jublilarissenviering)

wo 28

20:30u 

tot 

22:30u

Extra repetitie koor en kerstenensemble

zo 02 16:00 u Adventsconcert in kerk Wolder door ensemble HW i.s.m. 

Kerkelijk Zangkoor

wo 19

20:30u 

tot 

22:30u

Extra repetitie harmonie orkest

zo 23 17:00 u Kerstconcert in kerk Wolder

ma 24 22:30 u Opluisteren Vigilieviering in kerk Wolder

wo 26 09:30 u Opluisteren Eucharistieviering in kerk Wolder

zo 06 11:00 u Nieuwjaarsconcert door Opmaatorkest, Jeugddrumband en 

Jeugdorkest met aansluitend Nieuwjaarstreffen

Nov-12

Dec-12

Januari 2013

Oktober 2012



Blu-E-Motion , 
 
In de vorige uitgave heeft u grote pagina kunnen vinden met het 
woord BlueMotion erop wij willen jullie nu enige uitleg geven. 
 
Na het opheffen van de “Blauen Jager” binnen onze vereniging 
was het bij sommige jeugdiger leden toch aan kriebelen om een 
of ander bandje, kapel, orkestje op te richten. Afgelopen jaar 
heeft dat wat concretere vormen aangenomen en is er een heuse 
nieuwe band opgericht. 
 
De band moest allereerst een naam krijgen en daar zijn hele 
brainstomsessie bij sommige voor gedaan terwijl anderen op de 
fiets, onderweg naar het werk, geniale ingevingen kreeg (volgens 
hem dan). 
 
Uit eindelijk konden we ons allemaal vinden in een moderne 
naam met een link naar onze blouwe vereniging. 
 
Blue   � “Blouw” 
Emotion  � emotie die muziek altijd te weeg brengt. 
Motion  � beweging op muziek ook wel   
 dansen genoemd. 
 
Deze 3 betekenissen zitten dan in de nieuwe bandnaam verweven.  
Blu-E- Motion 
 
Maar ja nu hebben we dan een naam daar moest ook iets 
gebeuren met de herkenbaarheid en het liefst middels een Logo. 
Nu wil het toeval dat een van de bandleden zich ook bezig houdt 
met grafisch ontwerpen en die kreeg dan ook de vrijwillige 
opdracht van de rest van de bandleden een logo te ontwerpen. 



Maurice Borgignons want daar spreken we dan over kwam met 
het volgende ontwerp terug, wat de goedkeuring van de gehele 
groep kreeg. 
 

 
De band bestaat uit de volgende leden: 
 
� Tòmmes Lamers  
� Richard Lamers 
� Marc Hogenboom 
� Gillis Willemsen  
� Jack Buijs  
� Maurice Borgignons 
� Eric Buijs  
� Denny Kluts  
� Pascal Aarts 
� Guy van den boorn 
� Harrie van den Boorn  
� Michel Knaapen  
� Theo Bastiaens  



Na een voorlopig repertoire te hebben uitgezocht is de eerste 
repetitie op 9 september geweest en daar spatte het enthousiasme 
ervan af. 
 
De band zal de komende tijd nog verder repeteren en hun eerste 
optreden verzorgen tijdens de jaarlijkse Caeciliafeest. U bent allen 
van harte uitgenodigd om dit gebeuren te komen bijwonen. 
  



 

 

 OKTOBER   NOVEMBER 
     

02. Neville Senten  03. Celeste Latilla 
03. Yentl Prop  04. Marco Senten 
04. Michel Knaapen  07. Dave Braeken 
05. Evelyne van Dam  07. Marco Ernenst 
06. Maurice Borgignons  08. Jean-Marie Willems 
11. Pierre Bastiaens  09. Jeroen Duijsinx 
11. Giel Eijssen  12. Martin Warnier 
12. Bram Hogenboom  17. Giscard Hamers 
14. Chris Smael  17. Math Paulissen 
16. Wim Hesemans  19. Nico Beckers 
19. Arnaut Corsius  25. Lenie van Dam 
19. Francien van Weert  28. Wessel Thimister 
24. Wendy Lamkin    

     
     
     
  DECEMBER   
     

01. Laura Hogenboom  13. Harrie Beerts 
03. Mo Menten  16. Ignace Willems 
04. John Duijsinx  18. Esther Smael 
07. Iris Bannier  28. Jan Dinjens 
09. Remco Corsius  28. Jan Haasnoot 
09. Mat van Weert    

     
     


