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12.30 uur: inloop bij Rechtbank 
 Midden-Nederland, 
 locatie Utrecht  
 (Vrouwe Justitiaplein 1,
 Utrecht) 

13.00 uur: aanvang pleitwedstrijden 

13.10 uur: RONDE 1 - casus 1 

14.00 uur: RONDE 2 - casus 1 

14.50 uur: pauze 

15.20 uur: RONDE 3 - casus 2 

16.10 uur: afsluiting programma 

 16.15 uur: inloop bij CitySense 
 (St. Jacobstraat 12, 
 Utrecht) 

16.45 uur: jaarvergadering Orde 
 van Advocaten

17.45 uur: prijsuitreiking PPW

18.00 uur: cabaret 

18.30 uur: borrel 

19.30 uur: diner 

22.00 uur: feest (tot 01.00 uur) 

CMS_LawTax_CMYK_from101.eps

cms.law

CMS wenst 
alle pleiters 
veel succes!
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Geachte collegae en confrères,

Vandaag zullen wij tijdens de Plaatselijke 

Pleitwedstrijden de beste pleiters uit ons 

arrondissement in actie zien binnen het 

thema ‘Heavyweight debates: pleiters 

in de ring’. Er zijn weer mooie prijzen te 

verdienen en natuurlijk gaat het vandaag 

ook om die felbegeerde plek in de Landelijke 

Pleitwedstrijden.

De flyer van vandaag herinnert mij aan 

Muhammad Ali aan Mike Tyson en aan 

Rocky Balboa. Muhammad met zijn wijsheid 

en filosofie, Mike die symbool staat voor de 

harde en explosieve kant van het boxen en 

Rocky (gespeeld door Sylvester Stallone) 

met zijn veerkracht. Dat laatste is alleen al te 

merken aan het feit dat wij van de film Rocky 

nrs. 1 t/m 6 hebben zien verschijnen. 

Zo veelzijdig als deze wereldbekende 

boxers, zo spannend kan een heavyweight 

boxwedstrijd zijn. Zo vaak is al gebleken 

dat diegene die de ‘underdog’  van de 

wedstrijd lijkt te zijn, dat niet altijd is. Zowel 

mentaal als fysiek is een boxwedstrijd een 

uitputtingsslag, zoals Rocky zegt: “going in 

one more round when you don’t think you 

can”. Deze dynamiek van boxwedstrijden 

brengt al jaren hele zalen op het puntje van 

hun stoel.

De meeste starters starten bewust 
hun eigen kantoor vanuit passie. 
Je wilt vol gas vooruit. 
Maar voor iedere startende 
ondernemer zijn er ook valkuilen. 
Hoe herken je deze? 
En nog belangrijker: hoe voorkom 
je dat je daar in valt?

Bijvoorbeeld door een reële 
liquiditeitsbegroting waarin niet 
alleen de aanschaf van inventaris en 
briefpapier voorkomen, maar ook 
de kosten voor softwarelicenties, 
huur, verzekeringen en krediet
faciliteiten. Kortom; een goed 
doortimmerd ondernemingsplan.

Met onze kennis van de 
advocatuur helpen we al 
ruim 35 jaar starters op weg.

Vraag het starterspakket van 
Niehoff Werning & Kooij aan, 
zodat je snel ‘up and running’ bent. 

Alvast succes!

www.nwk.nl

Een eigen 
kantoor 
starten?

V O O R W O O R D 
V O O R Z I T T E R 
JONGE BALIE MIDDEN NEDERLAND

Ik kijk ernaar uit om de hiervoor benoemde 

elementen terug te zien in het heavyweight 

debate van vandaag. Zullen wij vandaag 

momenten hebben waarop een ‘verloren’ 

zaak met een prachtig pleidooi toch weer 

leven in wordt geblazen? Zal de jury vragen 

stellen waardoor de pleiters als het ware ‘in 

de touwen’ worden geworpen? En lukt het de 

pleiters om daar dan van terug te komen? Wie 

deelt de (rake) klappen uit, en wie weet ze te 

ontwijken? Wij hebben een hele middag om er 

achter te komen!

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik 

maken om iedereen die deze dag mogelijk 

heeft gemaakt te bedanken. Het succes van 

een dag als vandaag is volledig afhankelijk 

van de inzet van leden van de Jonge Balie 

Midden-Nederland en van de sponsoren 

die zij bereid hebben gevonden om een 

samenwerking met de Jonge Balie aan te 

gaan. Naast de pleitwedstrijden vindt vandaag 

de vergadering van de Raad van de Orde 

Midden-Nederland plaats, wordt er een borrel 

gehouden, kan er van een diner worden 

genoten waarna wij de avond afsluiten met 

een spetterend feest. Hartelijk dank aan 

iedereen die dat geweldige programma 

mogelijk heeft gemaakt.

Rest mij nog om de pleiters van vandaag in 

de woorden van Muhammad Ali succes te 

wensen: “Float like a butterfly, sting like a bee”!

Hartelijke groet,

Juliette Wareman

Voorzitter Jonge Balie Midden-Nederland
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Amice, amica,

Welkom bij de plaatselijke pleitwedstrijden 

van de Jonge Balie Midden Nederland 2017! 

De rechtbank Midden-Nederland is 

vandaag het decor voor één van de meest 

interessante juridische duels die dit jaar 

worden uitgevochten. Zes pleiters die 

het tegen elkaar opnemen in een verbaal 

steekspel van hoog niveau. Een duel dat, 

net als de bokswedstrijd tussen Rico 

Verhoeven en Badr Hari in december 2016, 

is te kwalificeren als ‘het gevecht van het 

jaar’. 

Het thema van de plaatselijke 

pleitwedstrijden 2017 is: ‘Heavy weight 

debates: pleiters in de ring’. De inspiratie 

voor dit thema is door de commissie 

opgedaan in louche boksscholen, door mee 

te kijken met GLORY kickboxing kijkende 

wederhelften en vooral ook door de media-

aandacht die het gevecht tussen Rico 

Verhoeven en Badr Hari trok. 

Door de grote namen, een bloedstollende 

staredown en heel veel media-aandacht 

waren de verwachtingen voor dat gevecht 

hooggespannen. Helaas liep dat gevecht 

uit op een anticlimax, Hari brak zijn arm en 

moest opgeven. 

Sporters en meer specifiek, boksers, kennen 

dus ook de andere kant van de medaille. 

Van zakelijke conflicten tot botbreuken 

en ander zwaar lichamelijk letsel. De te 

bepleiten casussen hebben betrekking op 

deze minder glamoureuze aspecten van het 

boksen.  

We hebben zes geweldige pleiters die de 

uitdaging hebben aangenomen. Daarnaast 

is een strenge doch rechtvaardige jury 

bereid gevonden de juridische plaagstootjes, 

snelle combinaties en knock outs van de 

pleiters te beoordelen. Ik ga er dan ook van 

uit dat het gevecht in deze rechtszaal een 

minder teleurstellend einde kent dan de 

bokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en 

Badr Hari. Toch staat er hetzelfde op het 

spel, namelijk: eeuwige roem! 

Namens de PPW commissie 2017 dank ik 

iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 

dit bij voorbaat al legendarische evenement. 

Ook neem ik hierbij de gelegenheid te baat 

om de pleiters heel veel plezier en succes te 

wensen! Boks!

Arine Visser – van de Peut

Voorzitter commissie PPW 2017

V O O R W O O R D 
V O O R Z I T T E R 
PPW
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J U R Y V O O R Z I T T E R 
G E E RT  LY C K L A M A  À  N I J E H O LT

J U R Y L I D
M A R I J E  A L M A

J U R Y L I D
C H R I S  Z E E V E N H O V E N

Geert Lycklama à Nijeholt studeerde rechten in Leiden en 

werd in 1990 raio bij de rechtbank Zutphen. Na afronding 

van zijn opleiding werkte hij als rechter in de rechtbank Den 

Haag en van 2000 tot 2016 werkte hij bij de rechtbanken 

Haarlem en Alkmaar, nu rechtbank Noord-Holland, laatstelijk 

als afdelingsvoorzitter straf- en bestuursrecht.

Sinds 1 september 2016 is hij begonnen bij de rechtbank 

Midden-Nederland als rechterlijk bestuurslid.

Gevraagd naar zijn Gouden Tip(s) voor de Ware Pleiter, zegt 

hij: de rechter en je tegenpleiter kennen het dossier, dus pas 

daar het pleidooi op aan, ook qua lengte. En realiseer je dat 

we als juristen allemaal erg goed zijn in schrijftaal. Maar zijn 

we ook goed in voorleestaal? Dat is voor pleiten nodig! 

is sinds 2008 eigenaar van almamedia, beeldbepalend 

trainingsbureau. Marije is media/ presentatietrainer 

en communicatieadviseur, gespecialiseerd in 

crisiscommunicatie. 

Jarenlang werkte ze voor het NOS-Journaal, in Brussel, 

Hilversum en als politiek verslaggever op de Haagse redactie 

van de NOS. Menig politicus hield zij de microfoon onder de 

neus. Maar altijd in een goede verstandhouding: ‘een goed 

interview maak je samen’. 

Marije maakt TV-producties, presenteert, treedt op als 

gespreksleider en dagvoorzitter en geeft trainingen. Haar 

opdrachtgevers zijn ministeries, bedrijven en de NOS. Ze 

adviseert ondernemers, advocaten, medisch specialisten, 

politici, hoogleraren en andere professionals. “Marije weet in 

hele korte tijd je optreden te analyseren en perfectioneren”.

Chris is haar carrière als advocaat in 1998 bij CMS Derks 

Star Busmann te Amsterdam begonnen. Aanvankelijk in een 

algemene/ondernemingsrechtelijke praktijk en later op de sectie 

arbeidsrecht. Chris heeft gedurende die periode bovendien een 

praktijk opgebouwd in de sportbranche. Inmiddels heeft zij een 

eigen advocatenkantoor dat ondernemingen en particulieren 

in alle facetten van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht 

begeleidt. Daarnaast staat zij regelmatig sporters bij in allerlei 

juridische geschillen, is zij arbiter geweest bij de Arbitrage Commissie van de  

KNVB en beschikte zij over een FIFA-Licentie om als spelersmakelaar op te treden. 

chris@zadv.nl | +31 (0) 6 – 15 06 85 76

1 Voor de behandeling van de zaak is 50 minuten gereserveerd. De pleiters hebben maximaal 

 15 minuten de tijd om hun zaak te bepleiten. Daarna krijgen zij de gelegenheid tot een korte

 repliek en dupliek, van elk maximaal 5 minuten. 

2 De jury zal geen overschrijding van de gestelde tijd toestaan.

 

3 Het is de pleiters toegestaan om op voorhand contact met elkaar op te nemen om eventuele 

 onduidelijkheden van feitelijke aard af te stemmen. 

4 De in de casus vermelde feiten mogen niet gewijzigd of uitgebreid worden zonder toestemming 

 van de voorzitter van de Plaatselijke Pleitwedstrijden Commissie. De toestemming zal in ieder 

 geval worden geweigerd indien niet blijkt van overeenstemming tussen de pleiters. 

5 Kleine wijzigingen welke de strekking van de casus niet wijzigen en uitsluitend zijn bedoeld voor 

 het toevoegen van enige couleur locale zijn toegestaan. 

6 De jury velt een oordeel over de presentatie van de pleiters. Zij is daarin vrij en behoeft geen 

 uitspraak te doen in de bepleite zaak. 

7 Hoger beroep is niet mogelijk.

P L E I T R E G L E M E N T
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bloomon.nl

Bringing you everyday happiness. 

Gebruik de code
HAPPYJB op 
bloomon.nl 

Ontvang nu een 
vaas cadeau 
t.w.v. €15
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L O T  W A G E M A K E R SA N T O I N E T T E  V L I E G E R

R E N S K E  D E  G R O O T

B A S T I A A N  W A L L A G E

T I M  R O B B E

G U U S  L E M M E N

Lot Wagemakers werkt bij CMS op de sectie Real Estate 

& Construction, waar zij adviseert en procedeert in het 

bouw- en aanbestedingsrecht. Zij staat zowel inschrijvers 

als aanbestedende diensten bij in geschillen over onder 

meer jeugdhulp, afvalverwerking, bouw en ICT. Pleiten vindt 

zij één van de mooiste aspecten van de advocatuur en de 

PPW lijken haar een leuke en leerzame ervaring.

Antoinette Vlieger werkt binnen de maatschap 

Houtsmuller Boitelle Advocaten in Hilversum. Zij doet 

aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht 

en bestuursrecht, met name voor het MKB. Ook doet ze af en 

toe een toevoeging, als iets binnen haar expertise valt. Voorheen 

werkte zij als docent/onderzoeker aan de UvA, alwaar ze 

vliegende keep was bij Privaatrecht en Algemene Rechtsleer. Ze 

produceerde een proefschrift en een roman, schrijft nu columns 

voor onder meer de Volkskrant en is actief voor de VVD.

Na mijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik in 

oktober 2015 als advocaat-stagiaire aan de slag gegaan bij 

Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Met veel plezier werk ik 

op de secties ondernemingsrecht en insolventierecht. Met 

het houden van een overtuigend pleidooi in de rechtszaal 

heb ik weinig ervaring. Ik ben uiteraard benieuwd naar het 

‘counteren van de wederpartij’ met mijn ‘verbale techniek en 

souplesse’. De keuze om deel te nemen aan de Plaatselijke 

Pleitwedstrijden was dus snel gemaakt. Ik heb er zin in!

Bastiaan Wallage is sinds 2016 advocaat bij Van Benthem 

& Keulen. Hij heeft aan de Universiteit Leiden gestudeerd 

en heeft daar de masters ondernemingsrecht en staats- en 

bestuursrecht behaald en hij heeft gedurende zijn studie 

deelgenomen aan diverse debatwedstrijden. Bastiaan is bij Van 

Benthem & Keulen werkzaam op diverse deelgebieden die het 

stelsel van de gezondheidszorg raken. Voorts specialiseert hij 

zich in het algemeen bestuursrecht. Bas publiceert en doceert 

met enige regelmaat op zijn vakgebied. 

Mijn naam is Tim Robbe. Vorig jaar deed ik ook mee met de 

Pleitwedstrijden. Dat is mij zo goed bevallen dat ik dit jaar nog 

een keer meedoe. Inmiddels heb ik wel al ervaring met pleiten 

opgedaan in de praktijk. Ik ben benieuwd of ik dit jaar dus 

hogere ogen gooi dan vorig jaar. Ik houd kantoor in Utrecht 

bij Aboukir & Robbe Advocaten, waar ik mij bezig houd met 

aanbestedingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht 

en gezondheidsrecht.

Guus Lemmen is sinds juni 2015 werkzaam bij CMS in Utrecht 

op de sectie Commercial Law. Hij houdt zich met diverse 

bijzondere overeenkomsten zoals distributie, franchise en 

agentuur. Daarnaast heeft hij zich toegelegd op het arbeidsrecht 

en staat hij regelmatig werkgevers bij diverse ontslagzaken, van 

reorganisaties tot ontslag op staande voet. Pleiten vindt hij een 

van de leukste onderdelen van het werk. Hij hoopt met de PPW 

dan ook verder te kunnen groeien als advocaat.

I N T R O D U C T I E
P L E I T E R S
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Tijdens een bezoek aan een boksschool scout 

hij Rikkie Verhoeven, een potige knul van 

zestien jaar oud. Volgens Bart heeft Rikkie de 

potentie om een groot kampioen te worden 

in de zwaargewicht-klasse. Bart is één van 

Rikkies grote voorbeelden. Hij hoeft dan ook 

niet lang na te denken over het aanbod van 

Bart om zijn privétrainer/coach te worden. 

Zo geschiedde. Rikkie is een ruwe diamant, 

waaraan nog veel geslepen moet worden. Bart 

creëert hiervoor de optimale omstandigheden, 

zodat zijn pupil in alle rust aan zijn techniek, 

coördinatie en kracht kan werken. Hij 

zorgt ervoor dat het Rikkie in zijn prille 

topsportcarrière aan niets ontbreekt. 

Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. 

Tijdens een training loopt Rikkie een ernstige 

schouderblessure op, die vervolgens maar 

niet wil herstellen. Hij heeft grote behoefte 

aan een goede fysiotherapeut. Helaas zijn 

gespecialiseerde fysiotherapeuten die ervaring 

hebben met boksblessures lastig te vinden en 

ook erg prijzig. In dezelfde periode komt Bart, 

die de reputatie heeft een opvliegend karakter 

te hebben, negatief in het nieuws, omdat zijn 

nieuwe vriendin aangifte tegen hem heeft 

gedaan van mishandeling. Rikkie is niet blij: dit 

straalt ook op hem af en dit kan hij er echt niet 

bij hebben.

Bart, die als de dood is dat Rikkie de 

samenwerking verbreekt, weet dat hij iets 

moet doen om hun onderlinge vertrouwen 

te herstellen. Hij weet te regelen dat 

fysiotherapeute Joke Kraaklekker, een 

oude bekende, Rikkie op korte termijn en 

tegen een sterk gereduceerd tarief een 

reeks behandelingen voor zijn schouder 

kan geven. Joke, die net voor zichzelf is 

begonnen, kan deze klus goed gebruiken. 

Hoewel het afgesproken tarief erg laag is, 

ziet zij toch voordeel in de deal. Zij verwacht 

als fysiotherapeut van Rikkie namelijk veel 

gratis PR. Bart zorgt voor de betaling van de 

behandelingen. Joke en Bart gaan luxe uit eten 

om de samenwerking te beklinken en vanaf dat 

moment behandelt Joke Rikkie wekelijks.

Vijf jaar later is Joke uitgegroeid tot 

Rikkies vaste fysiotherapeute en gaat zij 

iedere wedstrijd met hem mee. Rikkie 

vertrouwt blindelings op haar expertise. Zijn 

schouderklachten zijn onder controle, maar 

helaas blijft zijn schouder een zwakke plek. 

Rikkie staat op het punt om op 30 april 2017 

zijn debuut te maken in het Glory Heavyweight 

World Championship Tournament. De 

verwachtingen zijn hooggespannen, hij maakt 

een goede kans op de winst en er is een forse 

som aan prijzengeld te verdienen. Op 15 maart 

2017 laat Joke Bart uit het niets weten niet 

C A S U S  1
bij de wedstrijd op 30 april 2017 aanwezig 

te zullen zijn en de samenwerking per direct 

te beëindigen. Zij blijkt een lucratieve en zeer 

exclusieve deal te hebben gesloten met de 

grootste rivaal van Rikkie. 

Als Bart Rikkie informeert over het bericht van 

Joke, is Rikkie woedend. Het is onmogelijk 

om zo kort voor een wedstrijd nog een goede 

fysiotherapeut te vinden. Bovendien kent 

Joke Rikkies schouder als geen ander. Zij is 

simpelweg onvervangbaar. 

Bart meent dat hij een overeenkomst heeft 

met Joke en dat Joke de verplichtingen die 

daaruit voortvloeien gewoon moet nakomen. 

Joke kan er in de visie van Bart niet onderuit 

om Rikkie op 30 april 2017 als fysiotherapeute 

bij te staan tijdens de wedstrijd van het jaar. 

Het handelen van Joke brengt Rikkie, maar 

mogelijk ook Bart schade toe. Rikkie is uit 

zijn wedstrijdconcentratie en neemt het Joke 

kwalijk dat zij deze situatie heeft laten ontstaan. 

Hun samenwerking staat ernstig onder druk. 

Joke daarentegen is van mening dat het haar 

vrij stond om de samenwerking te beëindigen 

en dat zij dit tijdig heeft laten weten. 

Bart ziet geen andere oplossing dan Joke te 

dagvaarden in kort geding.

De voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bevoegd 

in deze zaak.

Oud-bokser Bart Harthandig, die zich jarenlang staande hield in de internationale top, heeft 

vanwege “high impact injuries” zijn bokshandschoenen definitief aan de wilgen moeten 

hangen. Hij besluit om zijn carrière te vervolgen als trainer van jong bokstalent. 
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 Uw partner voor juridische vertalingen

U stelt uw juridische tekst met veel zorg en juridische kennis op. 
De vertaling van uw tekst vertrouwt u vervolgens graag toe aan Gateway 

Vertalingen, want de vertaling moet kloppen en mag geen aanleiding geven 
tot interpretatieverschillen, elke nuance moet overkomen. Het is immers van 

groot belang dat partijen volledig begrijpen wat er in uw tekst staat.

Bij ons kunt u rekenen op een constante en hoge kwaliteit van het 
vertaalwerk, een vlotte levering en een gunstige prijs.

I N F O @ G AT E WAY V E RTA L I N G E N . N L

0 7 5  6 1 2  0 2 3 4

W W W. G AT E WAY V E RTA L I N G E N . N L

Beëdigde vertalingen vanuit 
en naar het Engels, Duits, 

Frans, Italiaans, Nederlands 
en Spaans

Processtukken, statuten, huur- 
en koopovereenkomsten, 

testamenten, websiteteksten, 
contracten, jaarverslagen, etc.

De vechters zijn geen vrienden. Zo laat Kaly 

zich in de media met enige regelmaat negatief 

uit over Bonmutsky. 

Met veel aandacht volgt iedereen de 

voorbereidingen van de boksers. Na een 

indrukwekkende en huiveringwekkende 

staredown, is dan eindelijk de dag van de 

wedstrijd aangebroken: de finale van de Grand 

Prix van Nederland. Het hele stadion zit vol en 

het publiek heeft er zin in. Na eerst een paar 

wedstrijden van andere boksers te hebben 

gezien is dan eindelijk het grote moment 

aangebroken. Na een grote en spectaculaire 

opkomst staan beide heren in de ring. 

De partij lijkt gelijk op te gaan. Bonmutsky 

deelt een aantal rake klappen uit aan Kaly. 

Kaly wordt hard geraakt op zijn hoofd en ook 

het onderlichaam heeft een diverse klappen 

moeten opvangen. Kaly laat zich niet kisten en 

bezorgt Bonmutsky een flinke snee op de neus 

en bij de wenkbrauw. 

Tijdens het gevecht verliest Bonmutsky 

opeens het evenwicht en komt ten val. De 

scheidsrechter springt tussen partijen en 

duwt ondertussen Kaly weg. Kaly lijkt geen 

boodschap te hebben aan de interventie door 

de scheidsrechter en trapt een aantal keer na. 

Zo deelt hij nog een hielkick uit die tegen het 

hoofd van Bonmutsky lijkt te komen. 

Kaly krijgt een gele kaart van de scheidsrechter 

en Bonmutsky krijgt een aantal minuten om 

te herstellen. Aan die minuten blijkt hij helaas 

niet genoeg te hebben. Hoewel het even 

lijkt alsof de wedstrijd kan worden hervat, 

zakt Bonmutsky plotseling in elkaar. De 

ringarts concludeert dat Bonmutsky niet kan 

doorvechten. Hierop krijgt Kaly een rode kaart 

en wordt hij gediskwalificeerd. Bonmutsky 

wordt per ambulance naar het AMC gebracht, 

waar hij ruim een week in coma wordt 

gehouden. 

Bonmutsky loopt hersenletsel op en kan 

zijn carrière als profbokser wel vergeten. 

Bonmutsky is van mening dat het hersenletsel 

is opgelopen door de trap die hij kreeg 

nadat de scheidsrechter al tussen beiden is 

gekomen. Omdat Bonmutsky niet meer kan 

vechten, betekent dit dat hij veel schade lijdt 

en inkomsten misloopt. Hij is woedend en stelt 

Kaly aansprakelijk voor de geleden schade. 

Kaly weigert aansprakelijkheid te erkennen. 

Uiteindelijk start Bonmutsky een civiele 

procedure tegen Kaly. 

De rechtbank Midden-Nederland, locatie 

Utrecht, is bevoegd in deze zaak.

Op 1 februari 2017 staat de Nederlandse boksmatch van de eeuw gepland op de Grand Prix 

van Nederland. Fedr Kaly, een agressieve K1-vechter uit Utrecht, ook wel ‘The Platinum Boy’ 

genoemd, mag vechten tegen Demi Bonmutsky, een groot opkomend talent uit de Bijlmer. 

C A S U S  2



Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 
10:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 
16:00 uur alsmede op afspraak. 

Keizersgracht 618 
020 - 623 54 39   
1017 ER  AMSTERDAM
www.detogamaker.nl

Unieke toga’s 
op maat.


