
Eric Verhoeven PGA AAA head professional
Golfacademie Nederland, Golfschool Flevoland, Indoor Golf Academie

Aanbevelingen

Ontvangen Gegeven

Bram Meulemans · 1ste
Eigenaar bij gepensioneerd management adviseur
6 juli 2022, Bram was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Ik heb een GVB en handicap dag gevolgd en schrijf graag een review. 
 
Ik had enkele malen eerder gegolfd met vrienden maar nog niet mijn GVB
behaald. Dat is nu gelukt met alle hulp van Eric. Vanwege de drukte, heb ik
even moeten wachten voordat ik kon deelnemen, maar het was prachtig. 
 
Ik ga zeker veel genieten van het golfen en kom zeker terug voor wat extra
lessen. 
Hartelijke groet van Bram.

Aan

Guy De Vleeschauwer · 1ste
Coach, Mentor, Trainer and Key note Speaker

Alle LinkedIn-leden

Eric is a great, no-nonses golf coach with an eagles eye for improving you're
play !

Aan

Caroline Peters · 1ste
Re-integratie Adviseur Coach | Expertise Hersenletsel PCS en Whiplash
| NLP Master Practitioner 
27 juli 2021, Caroline was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Golfcursus: Dank je wel Eric voor de fijne cursusdag, in één dag mijn GVB
behaald zonder golfervaring, dankzij de heldere uitleg, goede instructie en
de gezellige sfeer tijdens de dag. En nu de baan op en een balletje slaan!
Veel succes met de golfcursisten! Caroline Peters 

Aan

Anouk Herben · 1ste
Adviseur Werving & Selectie
8 juni 2021, Eric was klant van Anouk

Alle LinkedIn-leden

Prima Super dag gehad! Professionele begeleiding, goed georganiseerd en
veel geleerd! 

Aan
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Martijn Kalle MBA · 1ste
Managing Partner at Youngblood 
7 juni 2021, Martijn was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Eric is een gedreven professional die met een aangename mix van
positiviteit, energie en cynisme me binnen no-time de basis van het golfen
heeft bijgebracht. De ontspannen setting en professionele tools droegen bij
aan een prettige leerervaring. Een aanrader waar menig lesgevende Pro iets
van kan leren.

Aan

Caspar Domstorff · 1ste
Supervisory Board Bluestream
3 juni 2021, Caspar was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Eric is in alle opzichten een professional. Een echte golf-pro met
internationale ervaring op alle vlakken. Naast golfvaardigheid, inzicht en
deskundigheid vertaalt zich dat met name in zijn organisatietalent,
flexibiliteit en goede eigenschappen om les te geven aan zeer gevarieerd
gezelschap. Gevoel voor de groep, het individu en de verschillende niveaus
tijdens de cursus. Het is zeer prettig les krijgen van Eric. Zijn golf-
professionaliteit gecombineerd met gevoel voor mensen die ook als cursist
deelnemen is een succesvolle eigenschap voor het behalen van welk
resultaat per individu dan ook. Praktisch, prettig en goed!

Aan

Rick Boons · 1ste
CDD-analist bij Tergos B.V.
30 januari 2021, Rick was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Ik had samen met mijn vriendin een GVB-in-1-dag cursus geboekt bij Eric
voor mij en mijn vriendin. We kwamen in een groep met 6 personen, waar
Eric ons alle basics leerde op basis van hoeveel ervaring wij al hadden. Mijn
vriendin en ik hadden al enige ervaring, maar alsnog hielpen te tips om
onze techniek en kennis verder te helpen Ik kan de cursus aanraden aan een
ieder die zijn gvb wil halen. Het was een fijne cursus, waarbij Eric en zijn
compagnon via een leuke mix van humor en serieuze uitleg ons de basis
van het spelletje leerden.

Aan

Jaime Conejo Verheijden · 1ste
Senior Director - Digital Transformation at Infosys
18 januari 2021, Jaime was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

No nonsense, heel praktisch maar bovenal deskundig. Ik kan Eric en zijn
team je zeker aanbevelen voor het opdoen van de benodigde kennis om je
GVB te halen. Maar zeker ook voor het bijschaven van je techniek mocht je
zoals ik al kunnen Golfen 😉

Aan
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jasper bes · 1ste

maitre D Hotel colonnade

9 januari 2021, jasper was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

heb de 'gvb-halen in 1 dag' gedaan bij PGA pro Eric Verhoeven. 
Dit heb ik zeer positief ervaren. Er wordt erg goed gekeken naar kennis,
houding en je swing. 
Zeer persoonlijk advies met een gezonde portie humor. 
Dank Eric, was erg leerzaam!

Aan

Jacques Nobel · 1ste
Partner at Prudentia Vastgoed
6 januari 2021, Eric was klant van Jacques

Alle LinkedIn-leden

Golfcursus. 
 
Kortgeleden heb ik via Eric mijn GVB gehaald tijdens een dag lange cursus in
Abcoude. Behalve de door Eric en zijn team perfect georganiseerde dag, viel
ook meteen op dat Eric zijn vak uitermate goed verstaat. In eerste plaats
beschikt hij over alle benodigde kwalificaties. Ten tweede kan hij als geen
ander op ieder niveau praktische uitleg geven die eigenlijk direct een
verbetering ten gevolge hebben. Ten derde is hij ook in staat om met
iedereen prettig en gemoedelijk om te gaan wat bovenstaande bevordert. Ik
ben heel blij dat ik met Eric deze cursus gedaan hoop en ik kan hem aan
iedereen aanbevelen. Ik zal in de toekomst zeker nog lessen volgen bij Eric,
maar dan hopelijk in zonnigere tijden of oorden ;-). Kortom een topper!

Aan

Maarten Leeuwis · 1ste
🔹 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗜𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 | 𝗪&𝗦 | 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠 🔹 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕚𝕞 ℝ𝕖𝕔𝕣𝕦𝕚𝕥𝕖𝕣 𝗻𝗼𝗱𝗶𝗴,
𝗼𝗳 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗷𝗲 𝗲𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗿혂𝗶혁𝗺𝗲𝗻혁 혂𝗶혁𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗹𝗼𝗼𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻혀혁? 𝕃𝕖𝕥'𝕤 𝕥𝕒𝕝𝕜! 💬
6 januari 2021, Maarten was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Top dag gehad, heel enthousiast geworden over de golf sport!  
 
Eric is zeer eerlijk en direct in zijn communicatie, waardoor hij in korte tijd
veel aan je kan leren. Dankjewel!

Aan

Björn Berendsen · 1ste
Owner, Kruyff Makelaars en Kappelle Onroerend Goed
4 januari 2021, Björn was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Beste Eric,  
 
Wij hebben bij jou ons Golf Vaardigheidsbewijs gehaald en wat een feestje

Aan
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was dat. Onwijs leuke dag gehad, ook heel leuk dat wij elkaar nog gaan zien
om te oefenen op de Goyer. Inmiddels hebben we alweer drie vrienden, die
ook bij jou het GVB willen gaan halen en omdat de dag zo leuk was, hebben
wij besloten die dag ook weer mee te doen, ook weer om weer les van je te
krijgen, maar ook vooral voor de gezelligheid. Want je begrijpt we zijn
inmiddels sterk gevorderd, hahahahaha. Nee hoor, grapje. 
 
Uiteraard zijn wij blij, dat we in één dag het hebben mogen halen. 
 
Tot snel !!! 
 
Met zeer vriendelijke groet, 
Kappelle Onroerend Goed 
 
 
Bjorn Berendsen en Marjet Berendsen

Pieter Dhollander · 1ste
Partner at Colpaert Advocaten
1 januari 2021, Pieter was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Eric heeft het golfspel als geen ander onder de knie! Hij en zijn team
brengen elke golfer op een hoger niveau. Een absolute must en aanrader
voor ieder die eraan wil beginnen of zijn/haar spel wil verbeteren... Dank
voor de zeer leerrijke en aangename lesdag in september. Groetjes Pieter 

Aan

Jeroen van de Ven · 1ste
Leraar basisonderwijs bij Lowys Porquinstichting
31 december 2020, Jeroen was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

GOLFCURSUS 
Hele toffe dag gehad op Golfbaan De Hoge Dijk. Met super begeleiding
mijn GVB gehaald. Persoonlijke aandacht, veel tips en humor. Zo hoort het
te zijn en zo beleef je het bij Eric. Zeker een aanrader!

Aan

Jerry Jansen · 1ste
Manager | Avaxa debt advisors & financial restructuring
30 december 2020, Jerry was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Onlangs hebben wij een golfcursus bij Eric gevolgd. De cursus was goed
opgezet, waarbij de verschillende facetten van het spelletje voldoende aan
bod kwamen. Daarnaast zijn Eric en Wim-Jan amicale gasten waar je ook
goed een lolletje mee kunt trappen. Kortom, we hebben een vermakelijke en
zeer leerzame dag mogen genieten en zouden de cursus zeker aanraden!

Aan

Luuk Theunissen · 1ste
Docent lichamelijke opvoeding bij De Rooi Pannen
17 december 2020, Luuk was klant van Eric
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Alle LinkedIn-leden

Een super georganiseerde dag! Met goede instructeurs die tips op maat
geven om je persoonlijke skills te verbeteren! Door de cursus nog fanatieker
geworden! Een absolute aanrader voor wie zijn GVB wilt halen en een mooie
start wilt maken binnen de golfsport! 

Aan

Gina de Boer · 1ste
| Dividendbelegger| Vermogensplanner | Coach
30 november 2020, Gina was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Ik heb de 1-daagse cursus gevolgd bij Eric. En kan het iedereen aanbevelen!
Eric weet op een enthousiaste en doelmatige wijze de basisprincipes van de
golfsport over te brengen. Eric heeft een fijne manier van lesgeven en neemt
voor iedereen in de groep de tijd om je verbeterpunten door te nemen. Ik
heb een topdag gehad!

Aan

Bor Boer · 1ste
Convent Capital Agrifood Growth Fund
30 november 2020, Bor was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Hele leuke, nuttige en leerzame dag gehad met Eric en zijn team. Bonus was
het GVB. Aanrader voor een ieder die in een dag een GVB wil halen en ook
nog beter wil leren golfen. 

Aan

Adriaan ten Bosch · 1ste
Co-founder @ Bluebird recruitment +31614533202 /
adriaan@bluebirdrecruitment.com
29 oktober 2020, Adriaan was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Eric weet zijn klas te enthousiasmeren en is in staat om op korte termijn
concrete resultaten te behalen. Zijn persoonlijke aanpak en humor,
gecombineerd met zéér kundige begeleiding en scherp oog voor
golftechniek, maken zijn lessen een 100% aanrader voor beginners én
gevorderden. 

Aan

Jeroen Slagboom · 1ste
Eigenaar @ Slagkracht Personeel
13 oktober 2020, Jeroen was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Eric is een vriendelijke en kundige instructeur die de clinic op een relaxte,
maar zeker leerzame manier laat verlopen. Aan de hand van veel praktijk,
met daarbij nuttige tips en analyses obv video, geeft hij je de handvaten om
je verder te ontwikkelen in het spel. Tijdens en na de clinic wordt er
documentatie verstrekt, zodat je al het geleerde nog eens rustig terug kan
kijken. Echt een aanrader!

Aan
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Erik Mulder · 1ste

Business Development Director EMEA bij Straker Translations
10 oktober 2020, Erik was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Super vriendelijke begeleiding en service. Wil je snel tot een succes komen
voor je GVB? Dan is a Eric je man! 
 

Aan

Suzanne de Jong · 1ste
Freelance Project Manager | Product Owner | Management
ondersteuning
9 oktober 2020, Suzanne was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Dede eendaagse Gvb cursus via Eric gevolgd en was top! Heel veel van
geleerd. Vermoeiende maar zeer inspirerende dag!

Aan

Wim Mul · 1ste
Credit Management Consultant Credit4U
30 september 2020, Wim was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Op 1 september de GVB cursus gevold te Amsterdam. Cursusleider en
docent Eric Verhoeven is een zeer inspirerende professional. Met veel humor
en nog meer aandacht voor de cursisten stimuleert hij de deelnemers het
best uit jezelf te halen. Het leek er soms op dat je één op één les kreeg. De
persoonlijke aandacht die hij je geeft helpt je tot betere prestaties. 
 
Een inspirerende cursus die je enthousiast maakt voor de golfsport. 
 
Eric, bedankt...

Aan

Edwin Bakelaar · 1ste
Regional Sales Manager at Duiker Combustion Engineers
17 september 2020, Edwin was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Ik heb onlangs de ééndaagse hcp 54 golfcursus gevolgd bij Eric. Zeer
kundige golfprofessional. Prettig direct en qua humor lagen we zeker op
één lijn.  
 
Ondanks de ziedende hitte echt een topdag gehad!  

Aan

Edward Spaans · 1ste
General Manager Full & Partloads bij A2B-Online
17 september 2020, Edward was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden Aan
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Met veel plezier kijk ik terug op de cursusdag GVB, met succes afgerond bij
Erik. 
Professioneel en praktijkgericht opgezet, top dag gehad. 
Vriendelijke groet, Edward Spaans. 

Maxim Verstraeten · 1ste
Formulation Scientist bij The Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson
16 september 2020, Maxim was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Fantastische en zeer aangename leerkracht. Naast de vele grappen en
grollen toch ook gigantisch veel bijgeleerd over het spelletje tijdens deze 1-
dag cursus, zeker een aanrader! 

Aan

Jochem de Haas makelaar-taxateur · 1ste
Eigenaar at De Haas makelaars & taxateurs o.z.
14 september 2020, Jochem was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Eric heeft ons (mijn vrouw en ik) in een dag naar het GVB geloodst. Een hele
gezellige en nuttige dag vol tips en tricks. Eric is gedreven en enthousiast.
Een aanrader voor iedereen die al een tijdje overweegt zijn gvb te halen.
Bedankt Eric! 

Aan

Marten Dashorst · 1ste
project leader at BIM & BEYOND
10 september 2020, Marten was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Ik heb in juli 2020 met veel plezier én succes mijn gvb gehaald onder
begeleiding van Eric. Eric was een aangename docent met goede, precieze
aanwijzingen, kennis van het vak en duidelijk liefde voor het spel.  
 
Als je met spoed gvb wil halen is deze cursus zeker een aanrader. 

Aan

Carmen Vleggeert - Lankamp · 1ste
Neurosurgeon, Researcher, Educator, Leiden University Medical
Centre, the Hague Medical Centre and HAGA teaching hospital,
Spaarne Gasthuis Haarlem/Hoofddorp 
6 september 2020, Carmen was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Mijn zoon en ik hebben onlangs de cursus 'GVB in 1 dag gevolgd'. Erik bleek
een geweldige docent: met humor en heel goede tips heeft hij dit een heel
leerzame en zeer leuke dag gemaakt. Hij heeft ons enorm enthousiast
gemaakt. De tips die we deze dag kregen gebruiken we nu nog steeds. Ik
zou deze cursus en Erik als onderwijzer van harte aanbevelen aan iedereen
die een golf-carriere wil beginnen.

Aan

Willem van Aalst · 1ste
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DGA bij Duck Holding B.V. & Student Business Administration at
Nyenrode business university5 september 2020, Willem was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Mijn GVB Cursus heb ik gevolgd bij Eric Verhoeven. Buiten dat ik de dag
heel veel heb geleerd, werd de les op een hele aangename manier
aangeboden. Wat mijn inziens de leercurve extra versterkt.  
Kortom: Leerzame cursus, wat wordt versterkt door de erg vriendelijke Eric
Verhoeven. Ik raad het iedereen aan om hier zijn of haar GVB Cursus te
nemen.

Aan

Karim Righi · 1ste
Chief Commercial Officer bij Interservice Trading BV
4 september 2020, Karim was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Eric is een gedreven professional welke mij de ontzettend geholpen heeft
op een interessante manier de basics van het golfen bij te brengen.

Aan

Michel Collée · 1ste
Top
29 augustus 2020, Michel was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Ik heb ik heb gekozen voor een 1 dag cursus. Zeker aan te raden,duidelijke
uitleg met een grapje maar wel to the point.

Aan

Danny Hellemons · 1ste
Software Development Manager at Vanderlande
24 augustus 2020, Danny was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

De 1-daagse GVB cursus gevolgd bij Eric eind juli 2020. Een dag waarin ik
veel geleerd heb. Over het golfspel, de regels en etiquette met vooraf
voldoende informatie om in te lezen. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste
de praktijklessen met technische EN tactische tips. Je krijgt veel persoonlijke
aandacht aangevuld met een waardevolle video-analyse.  
In een kleine groep met veelal dezelfde verwachtingen en onder
professionele begeleiding, ga je een intensieve, leerzame, praktische en
vooral ook humorvolle dag door. Uitkomst: je krijgt meer dan voldoende
mee om met vertrouwen de golfbaan op te gaan. Inmiddels een aantal
keren geweest en dan blijkt hoe waardevol deze dag geweest is. Kortom een
aanrader, het is de investering in jezelf waard. 
PS: laat je zeker voorlichten over je golfclubset, zeer aan te bevelen.

Aan

Martijn van Veldhuizen · 1ste
Student at WUR
24 augustus 2020, Martijn was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden Aan

Home Mijn netwerk Vacatu

https://www.linkedin.com/in/willem-van-aalst-227467182
https://www.linkedin.com/in/willem-van-aalst-227467182
https://www.linkedin.com/in/karim-righi-6844465b
https://www.linkedin.com/in/karim-righi-6844465b
https://www.linkedin.com/in/eric-verhoeven-pga-aaa-head-professional-a9268213/recommendation-add-edit/REQUEST_RECOMMENDATION?profileFormEntryPoint=PROFILE_SECTION&trackingId=RUJ7Q6pcRB%2BzteIb%2BsBHMg%3D%3D&desktopBackground=PROFILE_DETAIL_SCREEN&recommendationId=684804174
https://www.linkedin.com/in/michel-coll%C3%A9e-5a44b242
https://www.linkedin.com/in/michel-coll%C3%A9e-5a44b242
https://www.linkedin.com/in/eric-verhoeven-pga-aaa-head-professional-a9268213/recommendation-add-edit/REQUEST_RECOMMENDATION?profileFormEntryPoint=PROFILE_SECTION&trackingId=GE4o%2BjbJT%2B%2B9xUyOrw2%2F%2Bw%3D%3D&desktopBackground=PROFILE_DETAIL_SCREEN&recommendationId=630795553
https://www.linkedin.com/in/dannyhellemons
https://www.linkedin.com/in/dannyhellemons
https://www.linkedin.com/in/eric-verhoeven-pga-aaa-head-professional-a9268213/recommendation-add-edit/REQUEST_RECOMMENDATION?profileFormEntryPoint=PROFILE_SECTION&trackingId=R8ZRYAjdTnmckz0Wk24kQw%3D%3D&desktopBackground=PROFILE_DETAIL_SCREEN&recommendationId=683788384
https://www.linkedin.com/in/martijn-van-veldhuizen-food-business
https://www.linkedin.com/in/martijn-van-veldhuizen-food-business
https://www.linkedin.com/in/eric-verhoeven-pga-aaa-head-professional-a9268213/recommendation-add-edit/REQUEST_RECOMMENDATION?profileFormEntryPoint=PROFILE_SECTION&trackingId=Me83n2wYTC2GhPtR0o%2Fysw%3D%3D&desktopBackground=PROFILE_DETAIL_SCREEN&recommendationId=661169576
https://www.linkedin.com/feed/?doFeedRefresh=true&nis=true
https://www.linkedin.com/feed/?nis=true&
https://www.linkedin.com/mynetwork/?
https://www.linkedin.com/jobs/?


Duidelijk en gestructureerde golfles gehad bij Eric. Uitstekende dag om
geïntroduceerd te worden in de golf wereld. 

Fred van Leeuwen · 1ste
Warehouse manager bij Toolstation. 
23 augustus 2020, Fred was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Onlangs mijn GVB kunnen behalen via de Golfacademie met Eric Verhoeven.
Cursus als ontspannen en plezierig waardoor een gezonde basis is gelegd in
de golfsport. Dit mede door de inzet van zeer behendigde professionals. 

Aan

Frank Weijers · 1ste
Deep Democracy instructor, proceskundige, auteur NOW WE'RE
TALKING! en RUIMTE - transformatieve polarisatie & conflicthantering.
23 augustus 2020, Frank was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Ik heb een eendaagse golfcursus (gvb en handicap 54) gedaan bij Eric. Ik
heb niet alleen veel geleerd - echt veel meer dan dat ik van tevoren dacht te
kunnen leren in een dag - maar ook een intensieve en tegelijk ontspannen
dag gehad. Eric is een zeer toegewijde trainer, met een heel eigen, directe
stijl. Aanrader!

Aan

Sebastiaan van Nooten · 1ste
Projectleider bij acuro B.V. 
19 augustus 2020, Sebastiaan was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Echt iemand met kennis! 
Als je les nodig hebt op welk gebied van golfen dan ook moet je hier zijn.
Zoveel geleerd ��

Aan

Michael Krul Rccm · 1ste
Senior Consultant Corporate Health at Mercer
19 augustus 2020, Michael was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Heb een erg leuke en zinvolle dag gehad met Eric. Niet alleen door het
halen van de GVB maar ook door de goede begeleiding om het golfspel
naar een hoger niveau te tillen. Ik heb nu een goede basis om mee verder te
werken. Maar boven alles heeft Eric me enthousiast gemaakt voor de sport.
Ik sta met plezier op de baan. Bedankt, Eric!

Aan

Sander Knake · 1ste
iLOQ - Making life accessible
19 augustus 2020, Sander was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Wij hebben met 2 personen deelgenomen aan de golfcursus van Eric, hierbij
hebben we in 1 dag HCP 54 gehaald. 
Ze waren zowel telefonisch als per mail goed bereikbaar en we konden snel

Aan
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Meer resultaten weergeven

een datum prikken op redelijk korte termijn. 
Alle communicatie en informatie vooraf was erg duidelijk, goed bruikbaar
op de dag zelf en ook als naslagwerk. 
De dag zelf was goed georganiseerd. Eric is duidelijk, kundig, toegankelijk
en erg direct. Iets wat ons erg goed is bevallen.

Kris Verstraeten · 1ste
Verantwoordelijke projectleiders bij Hubo Belgie
1 augustus 2020, Kris was klant van Eric

Alle LinkedIn-leden

Dagcursus gehad van Eric. 
Op en top gedreven professional die je echt iets bijbrengt. 
Onmisbaar als je wil beginnen golfen of gewoon beter wilt worden. 
Hier leg je een echte basis waardoor je eindelijk op een goeie manier kan
starten. 
Een aanrader voor iedereen die daarna plezier wil beleven aan het spelletje
maar toch met de juiste techniek zichzelf kan verbeteren. 
Vermoeiende maar zeer leuke en vooral leerrijke ervaring gehad, ik zou het
zo weer overdoen. 
Veel dank en heel veel respect voor je gedrevenheid. 
 
Kris 
 

Aan
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