Weersverwachting voor de komende dagen: Helder en droog
Maximum temperatuur -5 Minimum temperatuur -15

Uitgave: 1 Raps en Nooitgedagt - Winter 2014 / 2015

De evolutie van koek-en-zopie
Het oer-Hollandse schaatsen heeft
een aantal heel sterke associaties.
Natuurlijk de Elfstedentocht, Thialf,
Sven Kramer, marathons, maar
ook... Koek-en-zopie! Koek-en-zopie is een term die we gebruiken
voor het voedsel en de drank die
tijdens schaatsperiodes op het ijs
worden verkocht. In de 21e eeuw
kennen we het fenomeen vooral in
de vorm van warme chocolademelk,
gevulde koek, snert en glühwein,
maar vroeger was koek-en-zopie
iets totaal anders. Rond 1900 bestond koek-en-zopie voornamelijk
uit Bockbier, wafels en gefrituurde
koeken. Voor de liefhebbers volgt
hier het originele recept voor zopie:
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Kleine IJstijd op komst?
We hoeven er niet omheen te draaien: de meeste meteorologen denken
niet dat we de komende decennia
veel strenge winters hoeven te verwachten. Toch is er wel degelijk een
tegengeluid te horen, bijvoorbeeld
van Bas van Geel (paleo-ecoloog bij
de UvA). Hij stelde begin 2014, net
als een aantal Britse wetenschappers, dat de kans op een nieuwe
Kleine IJstijd reëel is. “Het broeikaseffect wordt flink overschat.”
Van Geel baseert zijn verwachting
op de terugval van het aantal zonnevlekken. “De laatste paar jaar zijn
er – in vergelijking met de vorige
eeuw – weinig vlekken. Dit betekent dat de zon zich rustig houdt.

Detail schilderij Charles Leickert (1816-1907)

Schaatsen tussen edelherten
Vraag tien Nederlanders naar de
bekendste schaatstocht van Nederland, en ze zullen allemaal hetzelfde antwoorden. Toch is de Elfstedentocht bij lange na niet de enige
mooie tocht die Nederland te bieden
heeft. De Oostvaardersplassentocht
in Flevoland bijvoorbeeld, is een
feest voor de schaatsfan die niet alleen van het ijs kan genieten, maar
ook van de natuur om zich heen.

Schaatsnatuurmonument

Ingrediënten:
1 liter Bockbier
1 pijpje kaneel
2 kruidnagels
2 plakjes citroen
125 gram bruine basterdsuiker
2 eieren
1 dl. rum
Bereiding:

Breng het bier samen met het pijpje kaneel, kruidnagels en citroen
aan de kook. Laat het geheel dan
ongeveer twintig minuten op een
zeer zacht pitje doortrekken. Roer
de suiker met de eieren los en bind
hiermee het bier. Voeg op het laatst
de rum toe en drink de zopie heet!
(bron: Editie NL)
***

Friese doorloper

De activiteit is zelfs zo verminderd
dat de gemiddelde temperatuur binnen een aantal jaren mogelijk zo’n
anderhalve graad zal dalen.”

we ook na een jaar of elf.” En als
Van Geel gelijk heeft? “Dan krijgen
we extreem koude winters en maandenlang sneeuw en ijs.”

Rol van de zon onderschat

(bron: Noordhollands Dagblad)
***

De klimaatscepticus ontkent het
broeikaseffect niet. “Ik zeg alleen
dat die invloed meestal sterk wordt
overdreven, terwijl de rol van de
zon sterk wordt onderschat.” Van
Geel zet zijn woorden kracht bij.
“Terwijl de CO2-uitstoot onverminderd doorgaat, is verdere temperatuursstijging uitgebleven. Er was
geen enkel computermodel dat zoiets heeft voorspeldt.”

Extreem koude winters

De oorsprong van de schaats
De mens beweegt zich al honderden
jaren voort op het ijs met behulp van
de schaats. Veel schaatsdeskundigen denken dat de eerste schaats dateert uit de achtste of negende eeuw
na Chr.; er zijn echter aanwijzingen
dat er rond 600 vóór Chr. al werd
geschaatst. De eerste schaats is naar
alle waarschijnlijkheid het glijbeen
of de glis geweest. In deze runder- of paardenbeenderen, ook wel
schenkels genoemd, werden gaatjes geboord. Daardoor konden de
schaatsen met pezen of palingvellen
worden ondergebonden. Rond 1400
waren de ijzeren schaatsen vermoedelijk al bekend.

Of dat laatste daadwerkelijk het
gevolg is van een verminderde activiteit van de zon, weten we pas
over een jaar of vijf. Van Geel: “De
zonactiviteit laat steeds een cyclus
zien van elf jaar van maximum tot
volgend maximum. Vanaf 2008 is (bron: IJlst, stad van schaatsenmakers –
de activiteit alleen maar minder ge- Edsko Hekman)
worden. Het effect daarvan merken ***

De Oostvaardersplassentocht loopt
door een schitterend natuurgebied,
dat is aangewezen als Staatsnatuurmonument. Omdat hier wordt
gestreefd naar een natuurlijk evenwicht, wordt het faunabeheer in dit
gebied wetenschappelijk begeleid.
Het gebied van de Oostvaardersplassentocht is normaal gesproken
dan ook volledig afgesloten voor
publiek, wat betekent dat de deelnemers wordt gevraagd om de natuur
te respecteren. Zo is het meenemen
van honden niet toegestaan; dit om
onrust onder de in dit gebied levende edelherten, koninkpaarden en
hekrunderen te voorkomen.
(bron: De 40 mooiste schaatstochten van
Nederland – Apex marketing en communicatie)
***
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RONALD MULDER BIJ RAPS

haalbare: goud. De volgende
Olympische Spelen zijn nog ver
weg, maar het WK sprint is ook
een hoofddoel.
Mijn specialisme is de 500 meter, nu is het zaak om mijn
1000 meter te perfectioneren.
Wat dat betreft is mijn coach,
Gerard van Velde, een perfecte
leermeester: hij won olympisch
goud op die afstand in 2002.”

Ook op skeelers aan de
wereldtop
We kennen Ronald – net als
tweelingbroer Michel – als
schaatser, die als sprinter tot
de absolute wereldtop behoort,
maar allebei behoren ze ook
op wieltjes tot de allerbesten.
Ronald werd al eens Europees
kampioen, Michel veroverde
een wereldtitel.

“Een olympische medaille is zo bijzonder”
Ronald Mulder over
zijn carrière, broer en
brandende ambities
Ronald en Michel Mulder (28)
werden op slag bekende Nederlanders toen de tweelingbroers
naast elkaar op het olympische
podium in Sotsji stonden.
Ronald won het brons op de 500
meter, zijn tien minuten oudere
broer sprintte naar goud. Ronald
blikt nog eens terug op die gedenkwaardige dag, kijkt vooruit naar het komende seizoen
en vertelt over de eindeloze
concurrentiestrijd met Michel.

Een opmerkelijk begin
“Ik heb zes broers, waarvan de
tweede op jonge leeftijd problemen had met zijn enkels. De
dokter kwam met een opmerkelijk advies: hij moest maar
gaan schaatsen om zijn enkels
te versterken.
Zo is de familie Mulder in aanraking gekomen met schaatsen
en later ook skeeleren. Met het
hele gezin bezochten we alle
wedstrijden en zo zijn Michel
en ik, de jongste twee, verliefd
geworden op het ijs.”

De eeuwige broeder- twist
“Michel en ik hebben altijd
stuivertje gewisseld. Ik kwalificeerde me in 2010 voor de
Olympische Spelen in Vancouver, Michel moest toekijken. Met een gouden plak op
de Winterspelen in Sotsji en
een schaats- en skeelerwereldtitel heeft hij zich aardig
teruggeknokt. Zelf veroverde
ik in Sotsji brons en won ik in
hetzelfde jaar de wereldbeker. Na drie jaar in een ander
team te hebben gereden, zijn
we dit seizoen weer teamgenoten. Een bewuste keuze; ik kan
me geen betere trainingspartner voorstellen. Ook Michel is
ervan overtuigd dat we elkaar
beter maken. Wij tegen de rest
van de wereld, zo zie ik dat.”

Olympische Spelen
“De Olympische Spelen veranderden mijn leven. Een olympische medaille is zo bijzonder.
Voorheen werd ik op straat
misschien door 10% van de
mensen herkend; na Sotsji
was dat plotseling 90%. Een
hele verandering, maar ontzettend leuk. Ik heb mijn eindstation nog lang niet bereikt. Natuurlijk ga ik voor het hoogst
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€ 279,-

€ 319,-

Voltage V4

Voltage V6

Raps Voltage-V4

Raps Voltage–V6 klap/vast

De Raps Voltage is vanaf zijn introductie een topper. Deze schaats verwijst

Een hoogwaardige softboot voor de nodige steun en comfort wordt gecombi-

uitspraken als ‘zere enkels’ en ‘koude voeten’ naar de historie. Een hoogwaar-

neerd met de kwaliteit van het V6 ijzer.

dige softboot voor de nodige steun en comfort wordt gecombineerd met de
kwaliteit van het V4 ijzer.

De schoen is gelijk aan de schoen van Voltage-V4.

De schoen

IJzer

Raps ontwikkelde deze softboot in 1997 als alternatief voor de harde, hoge

Het V6 klap onderstel heeft een zeer scherpe prijs-kwaliteit verhouding. De

schoenen van de concurrenten. De schoen werd al snel een groot succes, die

zwarte driehoeksbuis heeft een stalen ijzer met een hardheid van 61 HRC.

door de concurrentie vele malen is geïmiteerd maar nimmer geëvenaard.
Om van deze schoen de ideale partner te maken is de softboot ontwikkeld als
dames- en herenmodel. Het model is specifiek afgestemd op anatomie van
dames en heren. Het heren model is onder andere iets breder dan het dames
model.

Qua kwaliteit, gewicht en hardheid is er geen soortgelijk schaatsijzer op de
markt. Het betekent vooral ook dat je minder vaak hoeft te slijpen.
Verkrijgbaar in de maten: 36-47.

IJzer
De V4 is gemaakt van één stuk duurzaam en licht aluminium. Begin jaren
negentig (vóór de klapschaats) werd Falco Zandstra op een vergelijkbaar
product van Raps (de Flyer) Wereldkampioen.
Verkrijgbaar in de maten: 36-47.

€ 219,-

€ 219,-

Hightop V8

Hightop Skeeler

Raps Hightop-V8

Raps Hightop-Skeeler

De schoen

Frame

De Hightop schoen is een schoen die is ontwikkeld voor comfort. De schoen

De skate wordt afgemaakt met een stijlvol 3-layer frame. Het gebruiken van

is extra stevig en zacht rondom de enkel. En is daardoor uitermate geschikt

3 lagen geeft een maximale stijfheid in het frame, dus directe reactie bij ge-

voor de snellere comfort rijder.

bruik en weinig tot geen energieverlies.

De schoen heeft een mountingafstand van 195 millimeter en kan dus ook uit-

Het heeft als afwerking een zwarte anodisering, waardoor het zelfs nóg stijver

stekend worden gebruikt in combinatie met een skeelerframe. Dit maakt uw

is. Dus is geschikt voor vele toerkilometers. Het frame compleet met wielen is

High Top V8 schaats uiterst multifunctioneel.

los leverbaar.

IJzer

De schoen is gelijk aan de schoen van Hightop-V8.

De V8 driehoeksbuis is onverwoestbaar. De schaats heeft een mes met een
hardheid van 61 HRC. Dit is harder dan elke andere schaats in haar prijsklas-

Wielen

se en betekent vooral ook dat je minder vaak hoeft te slijpen.

Diameter: 4x100 mm - Hardheid: 85A.

Verkrijgbaar in de maten: 36-47.

Verkrijgbaar in de maten: 36-47.

Raps en Nooitgedagt - Winter 2014 / 2015

Pagina 4

€ 109,-
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€ 89,95

€ 129,-

Comfort Easy

Comfort V4

Hockey

Hockey Pro

Raps Comfort Easy

Raps Comfort-V4 vast

Raps Icehockey Entrance

Raps Icehockey Professional

De schoen

De schoen

IJshockey schaats voor de beginnende ijshockeyer. Uitstekend te gebruiken

IJshockey schaats voor de gevorderde ijshockeyer. Uitstekend te gebruiken op

Deze comfortable en stevige schaatsschoen met een snelle look, zorgt voor

Deze comfortable en stevige schaatsschoen met een snelle look zorgt voor

op zowel kunstijs al natuurijs.

zowel kunstijs al natuurijs.

de nodige steun en comfort. Dit instapmodel is een uitstekende schaats voor

de nodige steun en comfort. De schoen heeft een buckle sluiting, waarmee

de serieuze kilometervreter.

de schoen extra kan worden vast gezet. Dit model, met een onverwoestbaar

De schoen

De schoen

ijzer, is uitermate geschikt voor prachtige schaatstochten op natuurijs.

De schoen is uitgevoerd is sterk en degelijk materiaal dat tegen een stootje

De schoen is uitgevoerd is sterk en degelijk materiaal. Tevens heeft de

kan.

schoen veel stevigheid rondom de enkel en tussen het voetdeel. Daardoor is

Een goede toerschaats voor gebruik op natuurijs.
De gebruikte leest is afgestemd op zowel dames als heren.

er een perfecte fit en een betere controle over de schaats. Dit verhoogt de
IJzer

De gebruikte leest is afgestemd op zowel dames als heren.
IJzer

wendbaarheid en snelheid.

Voorzien van een sterk Stainless steel ijzer.

IJzer

De V4 driehoeksbuis is onverwoestbaar en heeft een stalen mes met een

Dit instapmodel van Raps heeft een geklonken stalen schaatsijzer.

hardheid van 58 HRC. Het V4 ijzer is volledig instelbaar (zijdelings, naar

Iedereen schaats hier eenvoudig op weg.

voren en achter).

IJzer

Verkrijgbaar in de maten: 36-47.

Voorzien van een sterk Stainless steel ijzer.
Verkrijgbaar in de maten: 36-47.

Verkrijgbaar in de maten: 36-48.

Verkrijgbaar in de maten: 36-48.

€ 209,-

€ 89,95

€ 89,95

€ 129,-

Comfort V6

Kids V4

Figure

Figure Pro

Raps Comfort-V6 klap/vast

Raps Kids Verstelbaar

Raps Figure Skate Entrance

Raps Figure Skate Professional

De schoen

De Raps V4 verstelbare kinderschaats is een topschaats uit de juniorenlijn

Instapmodel van de klassieke kunstschaats. Perfecte kunstschaats waarop je

Klassieke kunstschaats waarop men uitstekend zijn of haar kunsten kan ver-

Een comfortable en stevige schaatsschoen die zorgt voor de nodige steun en

van Raps.

je eerste rondjes en pirouettes kan uitvoeren.

tonen. Geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde gebruiker.

schoen extra kan worden vast gezet. Het is een klapschaats die ook als vaste

Verstelbaar

De schoen

De schoen

schaats gebruikt kan worden.

Het grote voordeel van deze schaatsen is dat ze in de lengte verstelbaar zijn.

De schoenen zijn van synthetisch leer. De comfortabele schoen blijft hier door

De lerenschoen biedt veel extra stevigheid aan de enkels en past daardoor

Hierdoor kan uw kind meerdere jaren van dezelfde schaats genieten.

droog van binnen, en is dan ook eenvoudig te onderhouden.

perfect. Daarnaast is de schoen uitgevoerd met een extra sterke zool.

Duurzame schoenen

IJzer

IJzer

De eigenschappen van de schoenen zijn erop gericht dat ze lang mee gaan.

Voorzien van een sterk Stainless steel ijzer.

Voorzien van een hoogwaardig Stainless steel ijzer.

Verkrijgbaar in de maten: 36-42.

Verkrijgbaar in de maten: 36-42.

comfort. De schoen, met de snelle look, heeft een buckle sluiting waarmee de

Een topschaats voor gebruik op natuurijs en voor de kunstijsbaan.
De gebruikte leest is afgestemd op zowel dames als heren.

De schoen is gemaakt van de materialen nylon en kunststof. Daardoor goed
IJzer

bestand tegen alle soorten weersinvloeden.

Het V6 vast/klap onderstel heeft een zeer scherpe prijs-kwaliteit verhouding.
De zwarte driehoeksbuis heeft een stalen mes met een hardheid van 61 HRC.

IJzer

Dit is harder dan elke andere schaats in haar prijsklasse en betekent vooral

De ijzers zijn van een zeer goede kwaliteit gemaakt. Daardoor hoeven de

ook minder slijpen.

schaatsen niet zo vaak geslepen te worden. Een ideale eigenschap voor een
schaats die lang mee moet gaan.

Verkrijgbaar in de maten: 36-48.
Verkrijgbaar in de maten 30-33, 34-37 en 38-41.

Wat is Rockwell (HRC):
De C-schaal is een veel gebruikte schaal voor harde staalsoorten. Hoe hoger het getal op een bepaalde schaal, hoe harder het
materiaal. De Rockwellhardheid wordt geschreven als bijv. 58 HRC (58 op de Hardness Rockwell C-schaal). Hoe harder het
ijzer hoe minder slijtage. IJzers blijven langer scherp en je hoeft minder vaak te slijpen.

s c h a a t s e n
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€ 49,95

€ 49,95
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Nooitgedagt Toerschaats
De Nooitgedagt schaats is een unieke schaats in haar prijsklasse. Deze unieke schaats heeft een gepatenteerde
kliksysteem. Het schaatsijzer is demontabel met een enkele hand beweging. Hierdoor kan men zich op de
schoenen op land en kluunplekken prima voort bewegen, zonder dat de ijzers snel stomp worden of beschadigen.

Kids Ice

Kids Skeeler

Verstelbare Icehockey Schaats

Raps Verstelbare Inlineskate

Duurzame schoenen

De schoen is gelijk aan de verstelbare Icehockey schaats.

s c h a a t s e n

Deze schoenen hebben een lange levensduur doordat de ontwikkelaars extra
rekening hebben gehouden met de duurzaamheid van de schaatsen. De

Frame

schoen is gemaakt van de materialen nylon en kunststof. Dus goed bestand

Het frame is uitgevoerd met 4x80 mm wielen. Tevens heeft het frame een

tegen alle soorten weersinvloeden.

remblok.

IJzer

Verstelbaar

De ijzers zijn van hard staal waardoor ze lang scherp blijven. Het ijzer is extra

Het grote voordeel van deze inlineskates is dat deze verstelbaar zijn in de

rond waardoor men makkelijker wendt.

lengte. Daardoor kunnen de kinderen er jarenlang van genieten.

Verstelbaar

Verkrijgbaar in de maten 30-33, 34-37 en 38–41.

Het grote voordeel van dit model is dat ze verstelbaar zijn in de lengte. Daardoor groeien de schaatsen met de gebruiker mee.
Verkrijgbaar in de maten 30-33, 34-37 en 38–41.

€ 298,-

Raps: Oer-Hollandse innovatie

Voortdurend vernieuwend

Raps, de fabrikant van schaatsen die daarnaast skeelers
en fietsschoenen produceert, is een relatief nieuwe – maar
inmiddels gevestigde – naam in de Nederlandse schaatswereld. Het bedrijf werd in 1987 opgericht in Almelo en
groeide binnen korte tijd uit tot een begrip op het gebied
van schaatsen.
Falko Zandstra had een groot aandeel in de doorbraak van
het merk; hij werd in 1993 wereldkampioen allround op
schaatsen van Raps.

Vanaf het moment dat Raps is opgericht, zet het bedrijf de
toon. Met een groot aantal innovaties en patenten kenmerkt
het merk zich door innovatieve en hoogwaardige producten,
ontwikkeld voor en door sportprofessionals. Maar ook voor
de recreatieve schaatser is er een compleet assortiment; de
schaatsen van Raps zijn kwalitatief betrouwbaar, betaalbaar
en staan garant voor vele uren schaatsplezier!

Nooitgedagt Toerschaats

De schoen
De Nooitgedagt schoen geeft veel comfort rond het enkel gedeelte, waardoor men bij lange schaatstochten toch
de stabiliteit en controle houd tijdens het schaatsen. Ook de snellere schaatser kan prima uit de voeten op de
Nooitgedagt schaats.

(bron: www.raps.nl)
***

IJzer
Het ijzer heeft een mes met een hardheid van 61 HRC. Harder dan de concurrentie en daarmee garant voor
minder vaak slijpen. Deze buis is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is buigbaar. Het unieke kliksysteem
maakt een perfect geheel van deze schaats.

Raps en Nooitgedagt - Winter 2014 / 2015
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Een scheve schaats rijden
De bekendste ‘schaatsuitdrukking’
is zonder twijfel “een scheve schaats
rijden.” Wie een scheve schaats rijdt,
doet in het gunstigste geval iets raars;
meestal wordt er echter mee bedoeld
‘een misstap begaan’. Het gezegde
wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iemand is vreemdgegaan.

Oorsprong
De uitdrukking kende vroeger meerdere varianten, zoals een vreemde schaats slaan/rijden, een lelijke
schaats rijden en een schuine schaats
rijden. Waarschijnlijk verwezen ze
allemaal naar een schaats waarvan
het glij-ijzer verbogen was. Goed
schaatsen was op die manier een onmogelijke opgave. Het alternatief is
een verwijzing naar een ‘misslag’,
oftewel een verkeerde schaatsbeweging die (bijna) leidt tot een val.
(bron: Onze Taal)

Jan-baes Nooitgedagt, aan beide zijde geflankeerd door zijn zonen

***

Introductie van de noor
In 1956 bedraagt de totale productie
van houten schaatsen bij Nooitgedagt nog altijd 80.000 paar. Tegelijkertijd is er de opmars van de stalen
noor; de fabriek besluit zich vanaf
1959 dan ook toe te leggen op de
ontwikkeling en productie van deze
schaats. Een jaar later verkoopt
Nooitgedagt 45.000 paar metalen
schaatsen en stalen noren en nog
altijd 75.000 paar houten schaatsen.
In het begin van de jaren 60 is de productie verplaatst naar Japan, waar
het veel goedkoper is. Na twee achtereenvolgende zachte winters komt
er in 1967, ruim honderd jaar nadat
de eerste schaatsen werden gemaakt,
een einde aan de productie van de legendarische Nooitgedagt-schaatsen.

Nooitgedagt anno 2014
Op de vorige pagina heeft u het resultaat van jaren van research gezien. Wat heeft geleid tot deze unieke multifunctionele schaats.
Op deze wijze maakte Nooitgedagt in de winter van 1929 reclame voor zijn schaatsen in Amsterdam

Nooitgedagt: Friese faam
In een boek over de Nederlandse
schaatshistorie mag een hoofdstuk
over schaatsfabrikant Nooitgedagt
absoluut niet ontbreken. Voor de
ontstaansgeschiedenis van het merk
gaan we anderhalve eeuw terug in
de tijd. Het is een klassiek verhaal:
op zijn zolderkamer start Jan Jarigs
Nooitgedagt in 1865 met het produceren van schaatsen en schaven. Al
snel wordt de productie uitgebreid
en verplaatst naar grotere panden.
Uiteindelijk neemt Nooitgedacht
zijn intrek in een fabriek in het Friese IJlst, een van de Friese elf steden. In dat fabrieksgebouw is vandaag de dag overigens het Museum
Nooitgedagt IJlst te vinden.

Van mechanische productie
naar metalen schaatsen
Terug naar de negentiende eeuw.
In 1898 vertrekken twee zonen van
Jan Jarigs naar Duitsland om stage
te lopen in schaatsfabrieken. Bij
onze oosterburen zien ze hoe de

schaatsen machinaal worden gefabriceerd. Dankzij die kennis wordt
de mechanische productie ook bij
Nooitgedagt doorgevoerd. In de jaren 30 van de twintigste eeuw legt
de fabriek zich toe op de productie van metalen schaatsen. Met een
gemoderniseerde fabriek en meer
dan vijftig medewerkers verkoopt
Nooitgedagt tijdens strenge winters
duizenden schaatsen per week.

Distributeur:
Fros International B.V.
Einsteinweg 25
3404 LH IJsselstein
T. 030 - 687 92 00
F. 030 - 687 92 22
W. www.fros.nl

