vv Hulshorst

Hoofdsponsoren seizoen 2020 - 2021

VOORWOORD REDACTIE

HIER KAN HET!

W

at een jaar is 2020 tot nu toe. Ondanks
enkele hindernissen is het toch
gelukt om de 7e presentatiegids, zij het in
afgeslankte vorm, te maken.
We wisten in maart, toen Covid 19 begon,
nog niet wat de gevolgen zouden zijn van
deze uitbraak. Eerst hadden we zoiets van,
hoe nu verder en er was twijfel of de gids
überhaupt wel uit kon komen. Wanneer start
de nieuwe competitie en hoe gaan we om
met de 1,5 meter maatregel wat betreft de

elftalfoto’s, zijn er nog wel sponsoren die
in de gids willen, kunnen alle interviews en
fotoshoots wel doorgaan.
Vandaar ligt er nu voor u een speciale editie,
welke in geringe oplage fysiek beschikbaar
zal zijn, maar met name digitaal verspreid
zal gaan worden. De afweging voor ons
als redactie is geweest om de sponsoren
van afgelopen jaren terug te laten komen,
maar ons ook te richten rondom de nieuwe
gezichten rond onze 1e selectie. Welke

sommigen van u inmiddels al heeft voorbij
zien komen.
We spreken dan ook de wens uit dat we snel
als redactie weer om tafel te kunnen voor de
8e presentatiegids en deze uit te brengen op
een manier die de gehele vereniging weer
geeft.
Wij wensen u als redactie een goede
gezondheid en veel leesplezier.

VOORWOORD VOORZITTER
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e hebben al een aantal jaren een hele
mooie en uitgebreide presentatiegids
mogen uitgeven. Dit jaar is wel een hele
bijzondere. Helaas is hij niet zo uitgebreid
dan dat u van ons bent gewend. Gelukkig
heeft de gedreven commissie er alles aan
gedaan om toch deze gids als resultaat te
krijgen.
Het COVID-19 virus heeft veel teweeg
gebracht in de wereld, maar ook zeker bij
onze club. Door alle maatregelen zijn we
vanaf maart gesloten geweest. Alles kwam
zeer abrupt tot stilstand en we hebben elkaar
maar weinig kunnen zien met alle gevolgen
van dien. En nu weer is het sportpark
gesloten voor publiek en de kantine mag ook
niet open. Gelukkig kunnen de wedstrijden
wel afgehandeld worden. Hopelijk mogen we
snel weer iedereen toelaten op ons mooie
sportpark.
In deze gids worden onder meer de nieuwe

gezichten aan u voorgesteld bij de selectie.
Zowel een gehele nieuwe staf en een aantal
nieuwe spelers. Door alle beperkingen die
er zijn hebben we ook niet alle sponsoren
kunnen benaderen voor deze gids. Toch
hopen we dat u onze sponsoren niet vergeet
in deze, ook voor hen, zo moeilijke tijd.
Alles heeft misschien wel stilgestaan het
afgelopen half jaar, maar onze vrijwilligers
moesten wel door daar waar het kon en
mocht. Wij zijn onze vrijwilligers dan ook zeer
dankbaar voor alles wat ze doen en hebben
gedaan om ons sportpark netjes op orde te
houden.
Ik wens u veel leesplezier in deze beknopte
gids en hoop dat we volgend jaar weer
goed kunnen uitpakken met een volledige
presentatiegids.
Sportieve groet,
Herman Klaassen
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WILLIAM VAN DEN HUL WIL DE GLIMLACH TERUG OP HET VELD
Het is stralend nazomerweer als dit gesprek plaatsvindt. De competitie staat op het punt om te beginnen. De
nieuwe hoofdtrainer, William van den Hul (38) staat nog even ontspannen te praten maar even later schuiven we
aan tafel. Want we willen wel wat meer weten over hem en over zijn vriendin Simone die met ingang van dit seizoen
verzorgster is. Maar haar verhaal leest u in een ander interview.

W

illiam is een trainer met een
grote passie voor voetbal, zoals
te verwachten is. Tot twee jaar geleden
voetbalde hij zelf jarenlang, het laatst bij
OWIOS in Oldebroek, zijn geboorte- en
woonplaats. Hij was twee jaar trainer bij de
JO23 en twee jaar assistent-trainer bij het 1e
elftal van OWIOS. Hij had altijd al de ambitie
om hoofdtrainer te worden en die kans heeft
hij nu in Hulshorst gekregen.
VERTROUWEN
,,Het is best bijzonder dat ik na twee jaar
assistent-trainer nu ben aangesteld aan
hoofdtrainer. Maar het voelt goed dat de
Technische commissie en de Spelersraad
unaniem voor mij hebben gekozen. Dat
betekent dat zij vertrouwen hebben in mijn
visie als trainer. De coronacrisis kwam met
alle gevolgen van dien en Hulshorst is slecht
geëindigd vorig seizoen, allemaal vervelende
dingen. We beginnen een nieuw seizoen
met een aantal veranderingen en het is
nu belangrijk dat we met de hele staf een
team vormen dat naar een goed resultaat
toewerkt. Wij
willen allemaal

dat de jongens weer plezier krijgen in hun
spel én dat vasthouden. Ze moeten weer
vertrouwen hebben in elkaar en in ons.
Dan zal dat zeker beloond worden. Maar ik
benadruk: ,,ik doe het niet alleen, iedereen is
even belangrijk, spelers en staf, we doen het
samen!”
En in dat ‘samen’ betrekt hij uiteraard ook
zijn assistent-trainer Ruben Bets en leider
Melle van der Salm. Beide zijn bekend met
de selectie van Hulshorst en kennen dus ook
de spelers.
WIE IS WILLIAM?
‘Amicaal, vlot in de omgang, helder, direct,
maar soms ook moeilijk te peilen, autoritair?’.
Zo omschrijft William zichzelf. Maar mensen
die hem kennen of met hem in gesprek
komen, merken dat hij een warm hart heeft.
Tot zo’n kleine drie jaar geleden was voetbal
alles, maar dan ook echt alles voor hem.
Sinds de geboorte van zoontje Melle is hij
een ander mens geworden, zo zegt hij zelf.
,,Dat ik vader ben geworden, heeft zoveel in
mij veranderd en losgemaakt, dat kan ik je
niet vertellen.” En inderdaad, hij krijgt niet
onder woorden hoe geweldig trots hij is op

dat kleine mannetje dat zijn wereld op z’n
kop zette. Van hem en Simone, maar ook van
de wederzijdse ouders die door de geboorte
van Melle grootouders werden.
WAT WIL JE BEREIKEN?
William is in het dagelijks leven een
netwerker en de capaciteiten die daarvoor
nodig zijn, zijn ook nodig als trainer in
de sport. Een flinke dosis mensenkennis
is dan zeer welkom. Hij kende al wel wat
mensen van VV Hulshorst, maar dan alleen
van langs de lijn of als tegenstander in zijn
voetbalperiode. Als trainer is het anders.
,,We moeten elkaar als stafleden leren
kennen, ik moet de spelers leren kennen
zodat ze hun kwaliteiten het best kunnen
benutten. Het publiek moet weer kunnen
zien dat de jongens ervoor willen werken,
dat ze een team zijn dat letterlijk en figuurlijk
hetzelfde doel voor ogen heeft. Ze moeten
met een glimlach het veld opkomen.
Het publiek wil passie en overtuiging
zien. De selectie heeft hierbij ook een
voorbeeldfunctie voor de andere leden. Ik
heb er in ieder geval heel veel zin in !”
En weg is hij, naar ‘zijn’ mannen op het veld.
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SIMONE HARMSEN HEEFT ALS VERZORGSTER HOBBY EN WERK VERENIGD
VV Hulshorst heeft een nieuwe verzorgster. Simone Harmsen (27) uit Oldebroek is assistente in een huisartsenpraktijk
en is al acht jaar verzorgster waarvan de laatste vijf jaar bij de voetbalvereniging in Hattem. Tegelijk met haar
partner William van den Hul begint ze een nieuwe carrière in Hulshorst. En ook zij heeft er veel zin in.

D

e koffie staat net op tafel maar Simone
wordt geroepen. Ze is buiten even nodig
want er is een speler op de pols gevallen.
Meteen rent ze weg om haar hulp aan te
bieden. Maar gelukkig viel het na zorgvuldig
onderzoek allemaal mee. Met de inmiddels
koud geworden koffie in de hand vertelt ze
wat meer over zichzelf.
Als jong meisje wist ze al dat voetballen haar
sport was. Ze zat op turnen, ging paardrijden
maar nee, dat was het niet. Haar vader nam
haar altijd al mee naar de wedstrijden en
voetbal ging ze steeds leuker vinden omdat
het een teamsport is. Ze was dolgelukkig
toen er in Hattem een meisjesteam kwam.
Eindelijk, als 12-jarige had ze haar doel
gevonden.
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WERK EN HOBBY
Maar een blessure gooide roet in het eten.
Of toch niet? Simone: ,,Door een blessure
kreeg ik te maken met fysiotherapie en die
medische kant begon ik steeds interessanter
te vinden. Nu ben ik assistente in een
huisartsenpraktijk en ik heb mijn papieren
voor verzorger. Zelf voetballen is verleden
tijd, maar als verzorger blijf ik toch wel heel
dicht bij mijn grootste hobby.”
Ze heeft geen ruimte voor andere hobby’s
lacht ze. ,,Ik werk drie dagen en in het
verleden was ik ook drie keer per week
op het voetbalveld te vinden. Maar sinds
ons zoontje Melle (2) er is, ben ik er op
donderdagavond en zaterdagmiddag. Op
dinsdag is er een fysiotherapeut aanwezig
dus de spelers kunnen altijd bij iemand
terecht. De faciliteiten hier in Hulshorst zijn
goed, maar de spelers moeten er natuurlijk
zelf voor zorgen dat ze fit blijven. Ze weten

ons wel te vinden, wij hebben altijd tijd
voor ze en bij blessures behandelen we op
afspraak. Ze kennen me inmiddels wel want
ik ben al een paar maanden hier aan het
werk.”
VERANTWOORD OPBOUWEN
De afgelopen maanden waren moeilijk.
Geen trainingen en geen wedstrijden dus
voor velen was het ook moeilijk om in
conditie te blijven. ,,Dat merk je nu wel”,
aldus Simone. ,,Het is echt onderschat wat
een half jaar niet trainen met je lichaam doet.
Even één of twee keer in de week een stuk
rennen is niet genoeg. Ze moesten nu echt
aan de bak anders om fit genoeg te zijn om
te spelen. We bouwen het trainingsschema
zorgvuldig en verantwoord op om blessures
te voorkomen. Maar we merken echt dat ze
er weer zin in hebben. De teamgeest is er
weer !”

groot fan van Ajax en Barcelona. Ik ben fan
van Feyenoord, dus dan weet je het wel.
Melle begint ook al. Dankzij zijn vader kent
hij alle spelers van Barcelona. De liefde van
pa gaat zo ver dat dit ‘voetballertje van
de toekomst’ nu met elke verjaardag een
Barcelona voetbalpakje krijgt. Tja, en daar
kan ik niks tegenin brengen” lacht ze. Dat
belooft nog wat voor de toekomst.

MEDISCH BEROEPSGEHEIM
Dat haar partner de hoofdtrainer is vindt ze
prima. ,,We houden het ‘zakelijk’ en natuurlijk
overleggen we over spelers maar hij zal
nooit iets van mij horen over iets wat mij
toevertrouwd is. En dat weet hij en dat weten
de spelers ook. Hij kan me wel op de kop
hangen maar ik zal niets loslaten. Vind ik het
nodig om iets met anderen te overleggen
dan zal ik nog altijd eerst toestemming
van de betrokken speler vragen. Net als
op mijn werk heb ik hier mijn medisch
beroepsgeheim.”
MESSI
Ze begint te stralen als ze het over haar
‘mannen’ heeft. ,,William is bloedfanatiek,
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Bovenste rij v.l.n.r.:
Ruben Bets, Simone Harmsen en Martijn Dekker
Onderste rij v.l.n.r.:
Melle v.d. Salm en William van 't Hul

Als het om cateren gaat, is Catering Culinair van alle
markten thuis: ontbijt, lunch, diner, bruiloften, bedrijfsborrels,
overwerkmaaltijden, bedrijfsfeesten en openingen. Van mkb
tot grootbedrijf.

Bovenste rij v.l.n.r.:
Elmer Oosten, Christiaan Vis, Kristian van Olst en
Marco Drost
Onderste rij v.l.n.r.:
Niels Hooghordel, Levi Broekhuizen en Thomas Pul

Ook nemen we de catering van uw bedrijfsrestaurant voor
onze rekening.
We beschikken over een uitstekend geoutilleerde keuken
met creatieve koks en zeer persoonlijk
bedienend personeel.

Bovenste rij v.l.n.r.:
Erik van Duinen, Ruben v.d. Berg en Jan v.d. Brink
Onderste rij v.l.n.r.:
Sven Drost, Dion Klaassen en Tony Evers

Bovenste rij v.l.n.r.:
Mel Mijdema, Brandon Akolade en Danny Zwep
Onderste rij v.l.n.r.:
Timothy de Haan, Ruben van Loo en Krijn Eckhardt

v.l.n.r.:
Gerard van Olst, Thijs Menges en Remon Vlieger

19 September

VV Hulshorst – Hatto Heim

26 September

DSV’61 - VV Hulshorst

3 Oktober

VV Hulshorst - ESC

10 Oktober

Oene - VV Hulshorst

17 Oktober

BAS - VV Hulshorst

24 Oktober

VV Hulshorst - VV Elspeet

31 Oktober

SV Rouveen - VV Hulshorst

7 November

VV Hulshorst - HTC

21 November

Zwolsche Boys - VV Hulshorst

28 November

VV Hulshorst - Olympia’28

5 December

VV Hattem - VV Hulshorst

12 December

VV Hulshorst - Vios Vaassen

16 Januari

Swift’64 - VV Hulshorst

23 Januari

VV Hulshorst - SC Rouveen

30 Januari

HTC - VV Hulshorst

6 Februari

VV Hulshorst - Oene

27 Februari
6 Maart

Hatto Heim - VV Hulshorst
VV Hulshorst - Zwolsche Boys

13 Maart

Vios Vassen - VV Hulshorst

20 Maart

VV Hulshorst - Swift’64

27 Maart

VV Hulshorst - DSV’61

10 April

Olympia’28 - VV Hulshorst

17 April

VV Hulshorst - BAS

24 April

ESC - VV Hulshorst

8 Mei
15 Mei

VV Hulshorst - Hattem
VV Elspeet - VV Hulshorst
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www.heatdesign.nl

BAS Biddinghuizen

VV ELSPEET

Sportlaan 36, 8256

Uddelerweg 100,
Houtkachels

CE Biddinghuizen
DSV ‘61

VV Hattem

Pellet- en houtkachel
Haerderweg
19,
experience
center

v an af

€ 199,-

8085 RG Doornspijk
Pelletkachel
Moretti 7Kw
Turbo Sat Glass

€ 799,-

€ 1.787,-

*na € 500,-

subsidie!

méérlicht, méérruimte...
0341 217 147méérzolder.nl

Houten schuren, tuinhuizen
en aluminium overkappingen!
Nunspeet

Wij leveren
maatwerk!

Epe

Bent u op zoek naar een aluminium overkapping/
tuinkamer of naar houtbouw/houtskeletbouw van
een standaard of uniek op maat gemaakte houten
schuur, woning, garage, tuinhuis of blokhut,
chalet, clubgebouw, paviljoen, gemeentewerf,
loods of overig houten gebouw? Dan bent u bij
Olja Buitenleven aan het goede adres! Neem
vrijblijvend contact met ons op over
de mogelijkheden.

Dorpsstraat 19 | Nunspeet
/karssensportenfashion

Deventerweg 2,

8051 CC Hattem

8167 NA Oene

*

subsidie!

Olympia ‘28

Industrieweg 10a, Nunspeet, [T] 0341 - 45 33 74
Vraag naar de voorwaarden en check uw product. Wij helpen u daarmee. Bij aankoop van een Moretti pelletkachel.

*

Industrieweg 10a
8071 CT, Nunspeet
[T] 0341 - 45 33 74
oljabuitenleven.nl

VV Oene

Konijnenbergerweg
2-A,
na € 500
,-

**

SC Rouveen

Burgemeester Malcorpslaan 5,

Korte Kerkweg 22,

8061 AG Hasselt

7954 GC Rouveen

Swift ‘64

Uw specialist
in zonweringen!

ESC Elburg

Sportweg 6,

Zwolscheweg 6,

8255 PX Swifterbant

8081 CG Elburg

VIOS Vaassen

SV HTC Zwolle

Woestijnweg 63,

Brinkhoekweg 200,

8172 CN Vaassen

8034 PC Zwolle

Zwolsche Boys
› Terrasschermen › Rolluiken
Landsheerlaan
44,
› Horren
› Serrezonwering
› Screens8016 KH Zwolle

Genieten van het buitenleven!

*

LET OP: vanaf 31-12-2019 vervalt de subsidie.
Toch nog proﬁteren van de subsidie?
Koop dan voor 01-12-2019 een pelletkachel.

INDUSTRIEWEGDroomt
10A, 8071CT
NUNSPEET
van
u ook

Konijnenbergerweg 2-C,
8051 CC Hattem

Pelletkachel
Heatdesign
2.5/7.2 Kw

SV* Hatto Heim

8075 CJ Elspeet

Aangenaam
in kwaliteit
en prijs!

Bezoek onze showroom
showroom
Industrieweg 10a
8071 CT Nunspeet

e-mail
info@veluwzon.nl

telefoon
0577 49 01 96

veluwzon.nl
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Tapijt Vinyl Laminaat Gordijnen Raamdecoratie

www.megatapijt-nunspeet.nl

Bovenste rij v.l.n.r.:
Remon Vlieger – Marco Drost – Ruben v.d. Berg – Thomas Pul – Timothy de Haan
Onderste rij v.l.n.r.:
Danny Zwep – Tony Evers – Dion Klaassen

PROFESSIONELE
MACHINE &
GEREEDSCHAP
VERHUUR

Remon Vlieger, keeper, is terug bij de club waar hij in de jeugd begon. Na o.a. bij clubs als Hierden, VV Barneveld en
Owios gespeeld te hebben gaat hij nu de uitdaging met Thijs Menges om eerste keeper bij VV Hulshorst te worden.
Wij zijn ook blij dat Marco Drost terugkeert bij onze vereniging, waar hij ook zijn voetbalcarrière begonnen is. Marco
heeft 7 jaar in de jeugd gespeeld bij Hulshorst voordat hij overstapte naar Nunspeet C1. Marco heeft ongeveer 13
jaar in het eerste elftal van Nunspeet gespeeld, tussendoor heeft hij voor één jaar een uitstapje gemaakt naar FC
Horst. De wens van Marco was om zijn voetbalcarrière bij VV Hulshorst af te sluiten.
Ruben van den Berg en Danny Zwep zijn beide spelers die om verschillende redenen in een lager seniorenteam
speelden de afgelopen jaren. Beiden willen nu weer gaan voor een vaste basisplaats bij de selectie.
Tony Evers en Thomas Pul komen over vanuit de jeugd vanuit onze vereniging.
Tot slot zijn Timothy de Haan en Dion Klaassen overgekomen vanuit VVOG Harderwijk en ook zij willen graag het
eerste elftal versterken.

aanhangwagens - bouwmachines - tuinmachines - aggregaten - liften - reiniging
sloopwerken - evenementen - rolsteigers - drogen - elektrisch gereedschap
schaarhoogwerker - knikarmhoogwerker - telescoophoogwerker - spinhoogwerker

IN NUNSPEET
EN LELYSTAD!
Dekker Verhuur
Marconiweg 22b
8071 RA Nunspeet
T 0341 25 87 06
E info@dekker-verhuur.nl
I www.dekker-verhuur.nl

Dekker Hoogwerker Verhuur
Edisonstraat 7
3846 AS Harderwijk
T 0341 45 49 81
E info@dekkerhoogwerkerverhuur.nl
I www.dekkerhoogwerkerverhuur.nl

RIJPLEZIER ONDER DE BESTE CONDITIES...
VIND U BIJ BROEKHUIS

Broekhuis Doornspijk heeft alleen maar de beste toppers uit hun klasse opgesteld. Zo wordt de keuze makkelijk.
Want met Broekhuis Doornspijk kiest u naast kwaliteit ook voor de beste service die u zich kunt wensen.
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VOOR HET LEVEREN EN
MONTEREN VAN ALLE
GLASSOORTEN

Broekhuis Opel Doornspijk
Zuiderzeestraatweg West 132 | (T) 0341 - 26 00 55
broekhuis.nl

Jol 11 - 13, 8243 ED Lelystad
T 0320 23 24 00 / 24 83 37 F 0320 22 23 29
E info@glason.nl I www.glason.nl

Oosteinderweg 92, 8072 PD Nunspeet
T 0341 21 71 00
E info@glason.nl I www.glason.nl

.5.30%%4
(ET ADRES
VOOR UW PRINT
EN DRUKWERK

Scherp en betrouwbaar
een goede auto scoren?
Partyboerderij

V O SS E N B E R G

o PRINTJES
o KOPIETJES
o DRUKWERK
o BOUWTEKENINGEN
o POSTERS
o ONTWERP ENZ

Laat u door ons eens verrassen
en vier uw feest op een van onze mooie terrassen!

Uw doel,
ons punt.
Voor groepen vanaf 20 personen verzorgen wij
complete themafeesten, buffetten en barbecues!

www.eisnerauto.nl

Of leer ons eens van een andere kant kennen
en laat u zich op uw feest aan huis door ons verwennen!

Uiterwaardenstraat 5
8081 HJ Elburg
tel: 0525-684155 | mob: 06-29414515

www.vossenbergepe.nl
Voor informatie, horeca- of cateringbrochure
kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met:

)NDUSTRIEWEG  o  #6 .UNSPEET o T    
e. KOPIEERDERIJ ONLINENL o i. KOPIEERDERIJNL

9.00 tot 12.30 uur
13.30 tot 18.00 uur
Zaterdag
9.00 tot 16.00 uur

Dier, Tuin & Agri

Harderwijkerweg 468a
8077 RM Hulshorst

Heeft u vragen?
Bel gerust 0341 - 25 74 79

T 0341 - 45 32 60

Energieweg 4-6 8071 DA Nunspeet

www.avodiervoeders.nl
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Ma t/m vrij

la

Geopend van

Uw pand,
uw wensen.
ECG zorgt voor
inrichting met
uitstraling!

be

bezorgservice

al

www.westerinkcv.nl

www.avodiervoeders.nl

Tuin- en Parkmachines - Machineverhuur
HULSHORST, Akkerweg 5, tel. 0341-451807
ELBURG, Oostendorperstr.weg 3c, tel. 0525-690376

Dier, Tuin & Agri

Partyboerderij Vossenberg - Centrumweg 17, Epe - Tel.: (0578) 613800

Openingstijden: ma t/m vrij van 08.00 - 17.00 uur

www.ecgmontage.nl
ECG_ad_v7.indd 1

16-03-18 13:34

45 E-BIKE
TESTCENTERS MET
EIGEN WERKPLAATS
BIJ JOU IN DE BUURT!

ALTIJD GRATIS
SERVICE AAN
HUIS!2

3 JAAR ACCUGARANTIE +
ACTIERADIUS
TOT 200 KM!3

FIETSEN BINNEN
5 WERKDAGEN!4

9,0

DE BESTE KLANTBEOORDELING VAN
NEDERLAND!

40%
KORTING

TOT

Scoor nu een e-bike!
Trekking Premium MDB

Livorno Superior FDST

Vicenza Superior MDS

MIDDENMOTOR

VOORWIELMOTOR

MIDDENMOTOR

1

epowered by

GRATIS PROEFRIT
ÉN SERVICE
2
AAN HUIS
Bel voor een afspraak naar
0341 - 25 22 66 of kijk op stella.nl

GRATIS E-BIKE
INSPIRATIE MAGAZINE
Vraag direct het gratis
inspiratie magazine aan op
stella.nl. Je ontvangt deze
digitaal én via de post!

BEZOEK ONS E-BIKE
TESTCENTER IN NUNSPEET!

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella e-bike met Shimano Nexus 8. Niet i.c.m. andere lopende acties en inruil. Alleen geldig op de adviesprijs. Bestellingen via NFP of BFN
uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2020. 2Garantie en service op locatie in Nederland,
excl. Waddeneilanden. 3Bij normaal gebruik en onderhoud drie jaar garantie op de accu (op de Hybrid Collectie e-bikes aangekocht na 8 mei 2017) en twee jaar garantie op het
motorpakket. 4Bij voorraadmodellen en afhaal bij de Stella fabriek.
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