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Beste Recorders,
Hartelijk dank voor jullie aanmelding om te helpen tijdens het BKO 2018 op Rinkven
International Golf Club. Met dit document willen we aangeven wat deze functie precies
inhoudt, zodat iedereen goed geïnformeerd aan de voorbereidingen van het BKO kan
beginnen.

ORGANISATIE Golf Vlaanderen
Algemene Organisatie
Jochem Sueters: Algemene Coördinatie Marshal & Scoring
Jochem zal verantwoordelijk zijn voor alles op en rond de baan. Van de hole
marshals, caddies, starters, scoring team, etc. Dit betekent onder andere ervoor
zorgen dat het publiek in goede banen wordt geleid en de spelers ongestoord hun
wedstrijd kunnen spelen.
E-mail: j.sueters@golfvlaanderen.be
Luc Feremans : Coördinatie #BE-golf Crew Tent
Luc zal verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze vrijwilligers tent. Zijn team
zal ervoor zorgen dat alle vrijwilligers voor, tijdens en na hun shift wat lekkers krijgen.
Een belangrijk “hub” voor onze vrijwilligers. Daarnaast zal hij de algemene
vrijwilligerswerking ondersteunen.

Ben Ooms: Coördinatie van infrastructuur & Faciliteiten
Als Club Manager is Ben betrokken bij de gehele organisatie van BKO op het domein
van Rinkven: Oa. infrastructuur, faciliteiten, greenkeeping, logistiek, course, roping
etc.
E-mail: ben.ooms@rinkven.be

Aline Paulus: Coördinatie logistiek vrijwilligers
Aline heeft heel wat ervaringen met grote tornooien en is daarom een onmisbare
schakel: Oa. Practice Facilities, Water Boys, Starter (ism Rolex), caddie master,…
Kevin Dhondt: Chief Recording
Kevin is samen met Karine verantwoordelijk voor alles in verband met recording. Hij
heeft veel ervaring in organisatie dankzij zijn functie bij Golf Vlaanderen.
E-mail: k.dhondt@golfvlaanderen.be

Karine Guerman: Chief Recording
Karine is samen met Kevin verantwoordelijk voor alles in verband met recording. Zij
heeft dankzij haar functie bij Golf Vlaanderen veel ervaring op vlak van organisatie.
E-mail: k.guerman@golfvlaanderen.be

Emma Van de Rostyne: Stagiaire bij Golf Vlaanderen
Emma werkt tijdens haar stage samen met Jochem aan de organisatie van de
vrijwilligers.
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ROL RECORDING
Tijdens het BKO heeft Recording de taak om de scores van de spelers in de baan tijdens hun
ronde te registreren en deze te verspreiden. Registreren gebeurt in de baan door middel van
een handheld computer. Verspreiding van de scores gebeurt door middel van diverse
scoreboards en leaderboards in het promodorp, de baan en op de carryboards waarvan één
met iedere groep meeloopt. Tevens worden de geregistreerde scores gebruikt voor televisie
en internet.
Als recording-vrijwilliger wordt je ingezet voor één van de volgende functies:
PDA recorder
Carry-board
Bemannen score-/leaderboard
PDA
Als ‘PDA-recorder’ of ‘PDA’er’ loop je samen met de ‘carryboarder’ mee met een flight binnen
de roping (afzetting voor het publiek). Je vormt samen met de carryboarder een team. De
PDA’er heeft als taak de scores van de spelers in je toegewezen flight te registeren. Dit doe je
met behulp van een PDA (Personel Digital Assitant: een zakcomputer). De PDA zendt de
ingevoerde scores naar het centrale communicatiepunt, ook wel ‘Scoring Control’ genoemd
van de European Tour (ET). Medewerkers van de ET zorgen voor de verspreiding van deze
scores naar de diverse scoreboards in de baan, het promodorp, televisie en internet. Het is dus
van groot belang dat het registeren en invoeren van de scores zorgvuldig en nauwkeurig
gebeurt.
NB: Een speler blijft verantwoordelijk voor zijn eigen score. De door de recorder
geregistreerde score geldt niet voor de wedstrijd.
Indien de scoring foutloos verloopt stelt de ET en de spelers stellen dit zeer op prijs. Correcte
score recording is een waardevolle bijdrage aan de beleving en het succes van BKO.
Aanvang van je dienst
Op de dagen dat je bent ingedeeld of reserve staat ingedeeld zijn er een tweetal tijdstippen
van belang. De eerste tijd staat vermeldt in het rooster welke je per mail van ons hebt
ontvangen.
- Tijdstip 1: Inchecken in de Golf Vlaanderen #BE-golf Crew Tent. Dit is het uiterlijke
tijdstip wanneer je na binnenkomst op het terrein je dient te melden bij de Recordingdesk in de #BE-golf Crew Tent. Eénmaal aangemeld ontvang je de tijd wanneer de
dienst begint.
- Tijdstip 2: Begin van je dienst. Om dit tijdstip dien je aanwezig te zijn bij het Recordinguitgiftepunt en je melden bij de teamleider PDA en carry-board.
Wees op tijd aanwezig! Het Recording-uitgiftepunt bevindt zich naast de #BE-golf Crewtent.
Het schema is dusdanig ingedeeld dat er per dienst/shift (of ‘time-slot’) voor 5 flights PDA’ers
en carryboarders gereed zijn om de baan in te gaan. Eenmaal aangemeld bij het uitgifteRecording Handleiding BKO 2018

4

/instructiepunt krijg je te horen bij welke flight je bent ingedeeld en ontvang je de instructie
betreffende de werking en het gebruik van de PDA en portofoon.

Als PDA’er krijg je de volgende spullen mee in de baan
1 x PDA
1 x clipboard met scoring sheet en potlood
1 x portofoon met oortje
Lever deze spullen direct in bij het
uitgifte-/instructiepunt na afloop van je ronde!
Na de instructie is het wachten op je starttijd en
ga je de baan in met je toegewezen groep. Het kan
zijn dat je moet wachten op je starttijd maar zorg
ervoor dat je samen met je carryboarder op tijd bij
de tee van de juiste start hole klaarstaat.
Houd er rekening mee dat er donderdag en
vrijdag op hole 1 en hole 10 wordt gestart.
Gedragsregels in de baan
Alleen de PDA-recorder en carry boarder lopen binnen de roping met een flight mee.
Neem geen derden (familie/vrienden) mee binnen de roping.
In veel gevallen loop je in beeld; toeschouwers en TV. Het is dus niet de bedoeling om
uitgebreid te eten, drinken en roken. Wanneer je iets wilt nuttigen, doe dit dan op een
onopvallende plek en op een rustig moment.
Een sanitaire stop is tijdens de ronde niet mogelijk, houd daar dus rekening mee
voordat je dienst/shift begint.
Op de tee: zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de juiste starthole van je flight. Geef
spelers en hun caddies de ruimte. Meestal zullen spelers en caddies zichzelf bij je
introduceren, doe dit niet op eigen initiatief.
Op de fairway: loop op gepaste afstand achter de spelers aan. Loop zoveel mogelijk
aan de linker- dan wel rechterzijde van de fairway in de 1e cut van de rough. Zorg
ervoor dat je niet in de directe speellijn achter een speler staat. Dit geldt ook in
verband met televisie.
Bij de green: blijf op gepaste afstand van de green en zorg ervoor dat je niet in het
verlengde van een puttinglijn staat. Tip: indien mogelijk, positioneer je in de buurt van
de plek waar de caddies de tassen neerleggen. Meestal worden de tassen neergelegd
bij de uitgang van de hole, in de richting naar de volgende tee.
Werk samen met je carryboarder en check de scores met elkaar. Twijfelen jullie allebei
over een score, geen paniek! Vraag gerust, uiteraard na het uitspelen van de hole, de
juiste score aan de caddie van de betreffende speler. Nooit aan de speler zelf!
Gebruik van de portofoon
De portofoon is je verbindingsmiddel met ‘Scoring Control’. De voertaal is Engels. Het kan
voorkomen dat Scoring Control vragen stelt over bepaalde scores of rulings tijdens een ronde.
Als dat het geval is zal Control de betreffende flight op roepen met een group number. Iedere
flight heeft een eigen group number, dit staat vermeld op het scoring sheet. Onthoud dit
nummer goed, zodat je snel kunt reageren.
Voor alle communicatie met de portofoons geldt: spreek duidelijk en houd de boodschap kort
en bondig.
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De portofoon wordt ook gebruikt in het geval je technische problemen ondervindt met je PDA,
dit meld je z.s.m. aan Control. Zij zullen hierop gepaste actie ondernemen. Daarnaast dien je in
een dergelijk geval de scores door te geven per portofoon totdat er een oplossing is. Zorg
ervoor dat je het scoring sheet goed hebt bij gehouden. Voor het doorgeven van de score met
de portofoon geldt ook, houd de communicatie kort en bondig.
Voorbeeld
- PDA’er: “Control, this is group 30”
- Wacht totdat Control de oproep bevestigt en toestemming geeft om de boodschap door te
geven: “Go ahead group 30”
- De PDA’er antwoordt als volgt: “Group 30, Hole 3, Scores 4, 5, 4”
- Control zal je boodschap bevestigen door deze te herhalen.
Houd in alle gevallen de volgorde van het scoring sheet aan. In het algemeen is de ET alleen
geïnteresseerd in de scores en niet hoe deze tot stand zijn gekomen.
Het kan ook voorkomen dat een speler/caddie je vraagt om een referee op te roepen voor een
ruling. Zorg ervoor dat je bij deze oproep de volgende zaken duidelijk meldt aan Control:
• Group number.
• Op welke hole je bent.
• Locatie op de hole; links/rechts op de fairway, halverwege of bij de green.
Verdere details ontvang je tijdens de uitgifte en instructie, dan is er ook gelegenheid tot het
stellen van vragen.
CARRYBOARD
Als carryboarder loop je samen met de PDA’er met een flight mee binnen de roping (afzetting
voor het publiek). Je vormt samen met de PDA’er een team. Het carryboard is een draagbaar
miniscoreboard met daarop de namen en actuele score van de spelers in je flight. Dit geeft de
toeschouwers langs de roping inzicht in de scores van de spelers. Na elke hole werk je de score
bij als dat nodig is. Net als bij de PDA’er is het van belang dat je zorgvuldig en nauwkeurig
werkt, de score op het carryboard is vaak het eerste waar publiek op kijkt.
Aanvang van je dienst
Op de dagen dat je dienst hebt of als reserve staat ingedeeld zijn er een tweetal tijdstippen
van belang. De eerste tijd staat vermeldt in het rooster welke je per mail van ons ontvangt.
-

-

Tijdstip 1; inchecken in de #BE-golf Crew Tent. Dit is het uiterlijke tijdstip wanneer je
na binnenkomst op het terrein je dient te melden bij de Recording-desk in de #BE-golf
Crew Tent. Eénmaal aangemeld ontvang je de tijd wanneer de dienst begint.
Tijdstip 2; begin van je dienst. Om dit tijdstip dien je aanwezig te zijn bij het Recordinguitgiftepunt en je melden bij de teamleider PDA en carry-board.

Wees op tijd aanwezig! Het uitgifte/instructiepunt bevindt zich naast de #BE-golf Crewtent.
Vanaf het Crew Café is het ca. 20 minuten wandelen. Het schema is dusdanig ingedeeld dat er
per dienst/shift (of ‘time-slot’) voor 5 flights PDA’ers en carryboarders gereed zijn om de baan
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in te gaan. Eenmaal aangemeld bij recording uitgiftepunt krijg je te horen bij welke flight je
bent ingedeeld en ontvang je de instructie betreffende het gebruik van het carryboard.

Als carryboarder krijg je de volgende spullen mee in de baan
- 1 x carryboard
- 1 x tas met kaarten t.b.v. het carryboard
Lever deze spullen direct in bij het uitgifte-/instructiepunt na
afloop van
je ronde!
Na de instructie is het wachten op je starttijd en ga je de baan in met
je toegewezen flight. Het kan zijn dat je moet wachten op je starttijd
maar zorg ervoor dat je samen met je PDA-er op tijd bij de tee van
de juiste start hole klaar staat. Houdt er rekening mee dat er
donderdag, vrijdag en zaterdag op hole 1 en hole 10 wordt gestart.
Gedragsregels in de baan
- Alleen de carryboarder en PDA’er lopen binnen de roping met een flight mee. Neem geen
derden (familie/vrienden) mee binnen de roping.
- In veel gevallen loop je in beeld: toeschouwers en TV. Het is dus niet de bedoeling om
uitgebreid te eten, drinken en roken. Wanneer je iets wilt nuttigen, doe dit dan op een
onopvallende plek en rustig moment.
- Als carryboarder is het niet toegestaan om met een paraplu te lopen, bovendien is dat ook
niet mogelijk. Zorg dus bij slecht weer voor gepaste kleding en eventueel een set droge
kleren in het Crew Café.
- Een sanitaire stop is tijdens de ronde niet mogelijk, houd daar dus rekening mee voordat je
shift begint.
- Zorg ervoor dat het carryboard te allen tijde duidelijk zichtbaar is voor toeschouwers. Dus
niet nonchalant op je schouders laten hangen of ondersteboven neerzetten.
- Op de tee: zorg je dat je op tijd aanwezig bent bij de juiste start hole van je flight. Geef
spelers en hun caddies de ruimte. Meestal zullen spelers en caddies zichzelf bij je
introduceren, doe dit niet op eigen initiatief.
- Op de fairway: loop op gepaste afstand achter de spelers aan. Loop zoveel mogelijk aan de
linker- dan wel rechterzijde van de fairway in de 1e cut van de rough. Zorg ervoor dat je niet
in de directe speellijn achter een speler staat. Ook i.v.m. met televisie.
- Bij de green: blijf op gepaste afstand van de green en zorg ervoor dat je niet in het
verlengde van een puttinglijn staat. Tip: indien mogelijk, positioneer je in de buurt van de
plek waar de caddies de tassen neerleggen. Meestal worden de tassen neergelegd bij de
uitgang van de hole, in de richting naar de volgende hole.
- Werk samen met je PDA-er en check de scores met elkaar. Twijfelen jullie allebei over een
score, geen paniek! Vraag gerust, uiteraard na het uitspelen van de hole, de juiste score aan
de caddie van de betreffende speler. Nooit aan de speler zelf!
Verdere details ontvang je tijdens de uitgifte en instructie, dan is er ook gelegenheid tot het
stellen van vragen.
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LEADERBOARDS
Er is één ‘hole-by-hole’ scoreboard. Op het hole-by-hole scoreboard staan de scores van alle
spelers per hole. Er zijn bij veel greens leaderboards die de top X van het klassement ten
opzichte van par aangeven, deze staan bij de greens van hole 4 / 6 / 9 / 12 / 15 / 16 / 17 / 18.
Daarnaast is er een ‘Through 17’-bord en een ‘Jumbo scherm’ bij hole 18.
-

Voor het gemak hebben we in de planning alle bezettingen scoreboards genoemd maar er
is dus wel degelijk een verschil.
De scoreboards/leaderboards worden bemand door 2-4 vrijwilligers, afhankelijk van de
positie van het bord.
Elk board krijgt een PDA voor het uitlezen van de scores en een portofoon om te
communiceren met ons of met de European Tour.

-

Scoreboard Promodorp: Het hole-by-hole scoreboard. Hierop zijn alle scores te zien en
worden de scores handmatig continu bijgewerkt. Hier heeft iemand van de European Tour
de leiding, die zal jullie begeleiden bij jullie taak.

-

Leaderboards door de baan, bij de greens van hole 4 / 6 / 9 / 12 / 15 / 16 / 17 / 18. De
totaalscores van de top van het klassement ten opzichte van par. Communicatie loopt via
de PDA (en portofoon indien van toepassing voor directe communicatie met European
Tour). Dit is de snelste manier voor publiek en spelers om te zien wie er aan de top van het
klassement staan.

-

‘Through 17’ bord & het ‘Jumbo scherm’.
Er is een klein ‘Through 17’ bord waarop de scores van de spelers staan die op dat moment
de 18e hole aan het spelen zijn. Alhoewel dit een klein bord is, is het veel en
geconcentreerd werk, omdat voor elke flight nieuwe namen en nieuwe scores in het bord
gezet moeten worden. Door op de juiste manier ‘voor te werken’, je weet immers de
volgorde van de flights, kun je er toch voor zorgen dat te allen tijde de juiste informatie op
het bord staat.
Op het Jumbo scherm naast de 18e green wordt afwisselend de totale stand getoond en
TV-beelden van de spelers door de baan. Dit scherm dient op stil gezet te worden als de
spelers op de 18de green gaan putten, dit wordt gedaan door een vrijwilliger die is
ingedeeld op het ‘Through 17’ bord / Leaderbord 18 (dat wil zeggen het bedienen van de
‘freeze stand’).

Shifts
De shifts worden ingedeeld volgens voormiddag en namiddag.
Wacht vervolgens op de volgende vrijwilligers die je dienst overnemen tenzij je een laatste
dienst hebt. De hole-captain beslist wanneer jouw shift afgelopen is en wanneer je mag
vertrekken.
Voor alle scoreboards/leaderboards geldt dat de eerste shift door een medewerker van de
European Tour geïnstrueerd wordt. NB Het kan zijn dat dit er een korte wachttijd is omdat de
PDA-ers altijd voorrang hebben ivm vertrek van de flights.
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De tweede/nieuwe shift wordt ingewerkt door de shift die bijna klaar is.
- Bij de ontvangstbalie zal je verteld worden hoe laat en waar je je moet melden.
- De apparatuur die je daarbij nodig hebt, PDA en portofoon, krijg je tijdens de instructie.
- Als je niet de eerste shift van de dag hebt, kun je meteen doorlopen naar je plek na melden
in de #BE-golf Crewtent. Zorg ervoor dat je op tijd bent. In de indeling zie je hoe laat je bij
de leaderbord desk wordt verwacht en hoe laat je op je post moet zijn. Bij een scoreboard
geldt des te meer hoe eerder hoe beter, omdat je dan al kunt zien hoe het in zijn werk gaat.
Belangrijk: De laatste shift van de dag moet ervoor zorgen dat er opgeruimd wordt en dat de
apparatuur weer ingeleverd wordt.
- De namen en de cijfers dienen van het bord gehaald te worden. Leg alles netjes op
volgorde terug in de kisten.
- De kisten met de bordjes mogen blijven liggen bij het leaderboard.
- De PDA’s en portofoons moeten teruggebracht worden naar de European Tour. De
locatie staat aangegeven op de plattegrond/kan je vragen bij de ontvangstbalie. De
PDA’s en portofoons moeten namelijk elke avond op de oplader, zodat ze de volgende
dag weer gebruikt kunnen worden.
Gebruik van de portofoon
De portofoon is je verbindingsmiddel met ‘Scoring Control’. De voertaal is Engels. Ieder
leaderboard heeft een nummer (hole X). Onthoud dit nummer goed, zodat je snel kunt
reageren wanneer je wordt opgeroepen.
Voor alle communicatie met de portofoons geldt, spreek duidelijk en houd de boodschap kort
en bondig.
De portofoon wordt ook gebruikt in het geval je technische problemen ondervindt met je PDA,
dit meld je z.s.m. aan Control. Zij zullen hierop gepaste actie ondernemen.
Voorbeeld
- Leaderboard-er: “Control, this is scoreboard hole X”
- Wacht totdat Control de oproep bevestigt en toestemming geeft om de boodschap door te
geven: “Go ahead scoreboard X”
- Control zal je boodschap bevestigen door deze te herhalen.
Er kunnen snel achter elkaar wijzigingen worden doorgegeven voor de leaderboards. Let goed
op wat er gemeld wordt!
Gedragsregels bij de leaderboards
De leaderboards kunnen zichtbaar zijn op TV, zorg dat het er netjes uitziet.
Zorg ervoor dat het leaderboard te allen tijde duidelijk zichtbaar is voor toeschouwers.
Wacht NAAST het leaderboard op nieuwe informatie.
Zorg dat het leaderboard klopt met de informatie die je via de PDA hebt doorgekregen.
Zet letterlijk op het bord wat er op de PDA staat.
Zorg ervoor dat het rondom het leaderbord er netjes uitziet.
Verdere details ontvang je tijdens de uitgifte en instructie, dan is er ook gelegenheid tot het
stellen van vragen.
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Indien je portofoon niet meer werkt, is er een aantal manieren om dit te melden:
- Via de marshal op een hole.
- Via een collega-vrijwilliger die de recording doet voor een flight.
Deze personen staan allemaal in contact met de European Tour en kunnen doorgeven dat jullie
portofoon niet meer werkt. Er wordt dan gezorgd dat je een andere portofoon krijgt.

OVERIGE INFORMATIE
Competenties van alle vrijwilligers
• Vriendelijk naar spelers en caddies, publiek, pers, referees en collega’s.
• Geef duidelijkheid aan het publiek zodat iedereen weet waar hij/ zij aan toe is.
• Fysiek in orde, waarmee we bedoelen dat iedereen minimaal 4 uur achter elkaar op
een hole kan staan. Houd rekening met wind, regen en kou en loopafstanden.
• Goede ogen zijn van belang, met name op posities op de tee en voor de spotters.
• Alert zijn op het spel. Wanneer gaan spelers slaan, waar is het publiek, etc. Het
voorzien van problemen, zodat deze op voorhand opgelost kunnen worden.
#BE-golf Crew Tent
De #BE-golf Crew Tent is een verzamelplek voor alle vrijwilligers. Alle vrijwilligers krijgen een
polsbandje zodat ze in de #BE-golf Crew Tent kunnen. Het polsbandje krijg je bij de uitgifte van
de kleding. In de #BE-golf Crew Tent kun je je opladen voor een mooie toernooi dag of na je
dienst gezellig een drankje drinken met je collega-vrijwilligers. Er zal een strenge controle bij
de ingang plaatsvinden, zodat het ook in de toekomst mogelijk blijft alle vrijwilligers van gratis
eten en drinken te kunnen voorzien. Ook kunnen de vrijwilligers zich melden in de #BE-golf
Crew Tent, zodat de organisatie weet dat de vrijwilliger aanwezig is.
De kleuren van de polsbandjes zijn.
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Vergeet de bandjes niet om te doen! Dit is je toegang tot het evenement en de #BE-golf Crew
Tent.
De openingstijden van de #BE-golf Crew Tent zijn:
Donderdag – zaterdag: TBC
Zondag:TBC
* Tenzij de starttijden van de spelers veranderen.
Ontbijt voor de hele vroege vogels:
Lunch
Avondeten
Er zijn geen lockers in de #BE-golf Crew Tent die op slot kunnen.
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Keding, uitgifte kleding en polsbandjes
Zorg ook dat je stevige/comfortabele/waterdichte schoenen (golfschoenen) aantrekt.
Neem afhankelijk van het weer warme kleding/regenkleding mee. Een paraplu willen we liever
niet i.v.m. de uitzendingen en sponsoruitingen. Tevens is het ook vaak onhandig met de taak
die je moet verrichten.
Communicatie
Mail
Voor alle vragen kun je contact opnemen met TBC
Verder zullen wij je via ons systeem op de hoogte houden van de indelingen.
SMS
Het kan zijn dat als er een ‘noodsituatie’ is, bijvoorbeeld de startijden worden een uur verlaat,
we naast een mail ook een sms zullen sturen om iedereen op de hoogte te houden.
Telefoon
Telefoonnummer tijdens het toernooi in nood:
zal deze telefoon opnemen. Gebruik dit nummer alleen als je in de file staat, ziek bent, te laat
komt voor je shift, etc. De telefoon is bereikbaar vanaf TBC
Vervoer
Met de fiets
De fietsenstalling staat achter het promodorp. TBC
Openbaar vervoer
Met de auto
Alle vrijwilligers parkeren naast de village. Daar is een aparte parkeerplaats met 500 plekken.
Dat is niet genoeg voor alle vrijwilligers. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk met elkaar gaat
carpoolen, zodat iedereen daar kan parkeren.
Belangrijk
Het adres van Rinkven International Golf Club is Sint-Jobsteenweg 120, 2970 ’s Gravenwezel.
Maak je gebruik van een navigatiesysteem, dan adviseren wij je om dit adres in te voeren en
deze uit te schakelen wanneer aangegeven in onderstaande routebeschrijvingen. Wij
verzoeken je om dan de borden ‘P Vrijwilligers’ te volgen.
De vrijwilligersparkeerplaats is gelegen naast de village. Je kunt hier je auto parkeren als
vrijwilliger van het BKO. Je kunt hier alleen parkeren op de dagen dat je ‘dienst’ hebt. De
controle gebeurt via een namenlijst.
De dagen vóór het toernooi (zaterdag-woensdag) kun je ook op de ‘gewone parkeerplaats
staan’.
Wij vertrouwen erop jullie voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een
succesvol, mooi, gezellig en sportief BKO 2018.
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