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AAA-Lux: evolutie en 
revolutie 
Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties 2018 
ziet u een preview van het nieuwste AAA-Lux 
ledarmatuur. Gen6 (de zesde generatie ledarma-
tuur) is een evolutie van Gen5 met een achttal in 
het oog springende innovaties. Daarnaast toont 
AAA-Lux een nieuw en revolutionair besturings-
systeem. Naast meer bedieningsgemak geeft het 
de club, de gemeente en de installateur inzicht in 
het energieverbruik en de technisch staat van de 
ledinstallatie. AAA-Lux staat bekend om het delen 
van kennis – middels seminars en webinars – over 
alles wat te maken heeft met de aanschaf en instal-
latie van ledsportveldverlichting. Deze keer is dat 
met de lezing ‘Het voorkomen van lichthinder 
rondom sportparken’, om 11.00 uur op Podium 1. 
In stand 1.806 kunt u tevens intekenen voor het 
boekje ‘Ledverlichting in de spotlight’, dat in 2015 
is uitgegeven in het kader van de subsidieregeling. 
U leert waar u op moet letten bij het vaststellen 

van de kwaliteit. Het boekje is gratis en wordt u 
na de beurs digitaal of per post toegestuurd. Het 
Eindhovense AAA-Lux was in 2009 wereldwijd de 
eerste met retrofit-ledsportverlichting. Het bedrijf 
is inmiddels actief in 38 landen.

Donkergroen 
ontwikkelt unieke 
ondergrond 
Sportvelden in een woonwijk worden vaak voor-
zien van kunstgras, maar het onderhoud is inten-
sief en kostbaar en de levensduur valt tegen. Een 
Flexis-rubbervloer als ondergrond van een sport- 
of trapveld is daarom een perfecte oplossing. De 
rubbervloer heeft een lange levensduur, kent wei-
nig onderhoud en heeft goede speeleigenschap-
pen. Een nieuwe ontwikkeling hierin is de Flexis 
Upcycling Blend van Donkergroen, een circulaire 
oplossing van rubber: een strakke, naadloze Flexis-

rubbervloer die gedeeltelijk wordt gemaakt van 
onder meer groene recycling EPDM uit sportvelden 
en full colour restmateriaal EPDM uit de fabriek 
van Donkergroen. Bent u ook benieuwd? Kom dan 
naar stand 2.073 van Donkergroen voor meer 
informatie.

Investeren in gras-
zaden voor optimale 
speelcapaciteit 
Steeds nadrukkelijker wordt het belang van goede 
grassen ingezien. Daarmee heeft men langer een 
gesloten veld, meer speeluren en minder kosten en 
middelengebruik bij het onderhoud. Kortom: men 
kiest voor kwaliteit en verdient deze investering 
direct terug door de vermindering van de kosten 
of de verhoging van de speelcapaciteit van het 
veld. Om deze investering zo rendabel mogelijk 
te maken, kiest men voor de beste, onafhankelijk 
geteste rassen. De beste rassen voor Nederlandse 
omstandigheden worden gepubliceerd in de 
Grasgids. Wederom staat DSV zaden aan de absolu-
te top, op nummer één voor zowel gazon als voor 

Dit zie je op de Dag van de 
Sportaccommodaties
Exposanten blikken vooruit op de vakbeurs

Op donderdag 8 maart is het weer zover: de jaarlijkse Dag van de Sportaccommodaties. De organisatie heeft voor de zevende editie van de beurs een 

uitgebreid lezingenprogramma samengesteld. Daarnaast exposeren ruim 150 bedrijven uit binnen- en buitenland op de beursvloer. Wat laten die 

bedrijven zoal zien in de Expo Houten? Vakblad Fieldmanager blikt vooruit op de beurs met een aantal partners die op de beurs staan.
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sport – het bewijs dat investering in veredeling 
zichzelf terugbetaalt. De toprassen van DSV wor-
den gedemonstreerd op de beursvloer. Daar kunt u 
bovendien informatie krijgen over de achtergrond 
van de rassen en de winst die u ermee kunt beha-
len. Meer weten? Bezoek DSV zaden Nederland in 
stand 2.094.

De opdrachtgever 
staat centraal bij 
Gras Advies 
Gras Advies is een onafhankelijk adviesbureau 
in de groene buitenruimte, dat gelooft in cli-
chés als ‘zeggen wat je doet en doen wat je 
zegt’ en ‘afspraak is afspraak’. Op de Dag van de 
Sportaccommodatie komt Gras Advies graag in 
contact met nieuwe en bestaande opdrachtgevers. 
Naar verwachting zullen beheerders en beleids-
makers van sportaccommodaties in Nederland de 
beurs bezoeken om zich op de hoogte laten stellen 
van wat de markt te bieden heeft. Gras Advies is te 
vinden in stand 2.087. Gras Advies leidt en bege-
leidt processen en projecten met duidelijke, directe 
en transparante communicatie en flexibiliteit. Een 
gestructureerd proces wordt gekoppeld aan tech-
nische kennis, creativiteit, innovatie en ervaring. De 
basis van de adviezen ligt in de kennis en ervaring 
die onder meer zijn opgedaan bij projecten, aan 
de zijde van de opdrachtgever én aan de kant van 
de opdrachtnemer. Hierdoor kan Gras Advies pro-
jecten in een breed perspectief benaderen, met de 
wensen van de opdrachtgever centraal. De multi-
disciplinaire samenwerking binnen Dagnl stelt Gras 
Advies in staat een grote verscheidenheid aan pro-
jecten van verschillende omvang en complexiteit 
efficiënt uit te voeren, met alle voordelen van een 
klein én groot bedrijf.

Jos Scholman: sterk in 
sport 
Aanleg, onderhoud en renovatie van (heel) veel 
buitensportaccommodaties, verspreid over heel 
Nederland. Dat is letterlijk de tak van sport waar 
Aannemingsbedrijf Jos Scholman goed in is. Denk 
bij de werkzaamheden die het bedrijf op het 
gebied van sport verricht niet alleen aan de vel-
den, zowel natuur- als kunstgras, maar ook aan alle 
elementen eromheen. Het hekwerk, de verlichting 
en bestrating en beplanting maken de beleving 
van een buitensportaccommodatie immers com-
pleet. Jarenlange ervaring en de vele referenties 
onderstrepen de door hen geleverde kwaliteit. Jos 
Scholman biedt met zijn kennis, kunde, mensen 
en materieel een totaalpakket waarmee de klant 
compleet kan worden ontzorgd. Zo wordt met en 
voor de opdrachtgever de beste buitensportac-
commodatie gerealiseerd, van voetbal tot korfbal, 
van hockey tot atletiek, van honk- en softbal tot 
tennis en golf. Jos Scholman is veelzijdig actief en 
als exposant vertegenwoordigd op de Dag van de 
Sportaccommodaties in standnummer 2.048.

Slim doorzaaien 
verovert Nederland 
Veldbeemdgras maakt een sportveld sterker, 
weerbaarder en efficiënter wat betreft water- en 
nutriëntenverbruik. Tot voor kort was het lastig om 
veldbeemd in de zode te brengen en te houden. 
Met Advance DDS is dat niet meer het geval. Twee 
grasmengsels met gecoat Engels raaigras en veld-

GKB: The worker 
is king 
Over het geheim van GKB Machines doet het 
bedrijf niet moeilijk. Sterker nog, ze delen het 
graag met u. Een GKB-machine wordt ontwik-
keld vanuit het werkveld, niet in de teken-
kamer. De praktijk vormt de basis van een 
machine, waarbij de gebruiker op de eerste 
plaats staat. Dat ziet u terug in de betrouw-
bare, robuuste machines. GKB weet wat de 
man in het veld doet en nodig heeft om goed 
en effectief te kunnen werken, vandaar de slo-
gan The worker is king. Ook op de Dag van de 
Sportaccommodaties staat the worker centraal 
bij GKB Machines. In de stand van GKB is een 
SP100 te vinden, een bezander. U kunt zien 
hoe deze schotelstrooier het perfecte strooi-
beeld geeft en doet wat hij moet doen. Ook 
krijgt u een gedegen en eerlijk advies over het 
onderhoud van uw sportveld of golfbaan. Er 
wordt gekeken hoe u uw sportgras in topcon-
ditie krijgt. Samenwerking is de basis van suc-
ces. Vragen zijn welkom, net als uzelf. Kom op 
8 maart naar stand 2.019 om kennis te maken 
met GKB.
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beemdgras worden in één werkgang op de ideale 
zaaidiepte gezaaid. Resultaat: sterkere sportvelden, 
die sneller herstellen en fors meer speeluren aan-
kunnen. Twee jaar naar de introductie van Advance 
DDS hebben sportveldbeheerders en cultuurtech-
nische bedrijven de innovatie massaal omarmd. De 
begroeningsspecialisten van Advanta vertellen u er 
alles over op de Dag van de Sportaccommodaties 
in stand 2.075. 

Vos Capelle presen-
teert Vosca Gezonder 
Gras Concept 
De wetgeving dwingt ons en u als greenkeeper/
fieldmanager om (weer) na te denken over chemie-
vrij sportveld- en golfbaanbeheer. Tijdens de Dag 
van de Sportaccommodaties vertelt Vos Capelle u 
graag meer over het Vosca Gezonder Gras Concept 
(GGC), dat gebaseerd is op vier pijlers: de juiste 
grassoort en het juiste ras gebruiken, groei stimu-
leren, stress verminderen en uw grasplant bescher-
men. Aan de hand van deze vier pijlers intro-
duceert Vos Capelle diverse nieuwe producten, 
waaronder: Sea Nymph-zeewierproducten, Aqua 
Aid Game Ready, de vernieuwde Vosca Voscote en 

Barenbrug-sportveldenmengsels met Yellow Jacket 
Water Manager. Sinds 2018 heeft Vos Capelle 
ook de innovatieve gecoate meststoffen van ICL 
Specialty Fertilizers in het pakket. Meer informatie? 
Bezoek Vos Capelle in stand 2.125. Kom langs en 
praat bij met één van de vier experts in natuurgras.

Effectief leren bij IPC 
Groene Ruimte 
Om ervoor te zorgen dat ervaren en startende ter-
reinmeesters en greenkeepers hun vak op profes-
sioneel niveau uitvoeren en op de hoogte zijn van 
de laatste stand van zaken in hun vakgebied, biedt 
IPC de modulaire opleidingen Terreinmeester en 
Greenkeeper. Alle modules van de terreinmeester- 
en greenkeeperopleiding worden gegeven door 
vakmensen met verstand van zaken die gedreven 
zijn door passie voor hun vak. De modules sluiten 
naadloos aan op de praktijk waarin u werkzaam 
bent. Aan u de keuze om de volledige opleiding 
of enkele modules te volgen. Heeft u collega’s die 
dezelfde training, module of opleiding willen vol-
gen? Denk dan ook eens aan de mogelijkheden en 
voordelen van een in company training of in com-
pany opleidingen bij u op de zaak. Een in company 
training of opleiding is per persoon voordeliger 
en u krijgt ook nog maatwerk. Juist dit maatwerk 
zorgt ervoor dat u en uw collega’s effectief leren. 
Dit draagt vanzelfsprekend bij aan de ontwikke-
ling van uw bedrijf. Met de maatwerktrajecten 
van IPC Groene Ruimte profiteert u van maximale 
flexibiliteit die gepaard gaat met erkende kwaliteit. 
Bezoek IPC Groene Ruimte in stand 2.116.

CSC Sport•Greenfields: 
voor iedere sport een 
kunstgrastoepassing 
CSC Sport•Greenfields is op de Dag van de 
Sportaccommodaties te vinden in stand 2.046. U 
wordt van harte welkom geheten om bijgepraat 
te worden over de laatste trends en ontwikke-
lingen. CSC Sport•Greenfields stelt zich tot doel 
om, afgestemd op de wensen van opdrachtgever 
en gebruiker, oplossingen te realiseren die lei-

Lano Sports lanceert 
S•Tec voor hockey-
velden 
Vanaf 31 mei gelden uitsluitend nog de 
nieuwe testcertificaten van de internationale 
hockeyfederatie FIH. Lano Sports maakt van 
deze regeling gebruik voor de lancering van 
een nieuw concept: S•Tec. De nieuwe S•Tec 
-technologie geldt voor het volledige hockey-
assortiment van Lano (watervelden en zand-
gevulde velden), S•Tec Plus alleen voor water-
velden. S•Tec heeft een aantal kenmerken: de 
vezel is uniform, stabiel en gaat jarenlang mee. 
De balrol is exact hetzelfde op elke vierkante 
meter van het veld en dankzij de veerkrachtige 
vezel veranderen de speeleigenschappen niet 
na verloop van tijd. S•Tec Plus is er speciaal 
voor watervelden. Met S•Tec Plus wordt water 
vastgehouden in een extra laag en verdwijnt 
het niet in de grond, wat tot een indrukwek-
kende vermindering van het watergebruik 
leidt. De speleigenschappen zijn bovendien 
gelijker en de balrol is continu snel. Met S•Tec 
Plus-technologie blijft het water net onder de 
vezels en komt het naar de oppervlakte  
wanneer de vezels worden samengeperst. 
Lano Sports vertelt u alles over dit nieuwe  
concept in stand 2.128.
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den tot verbetering van capaciteit, kwaliteit en 
gebruiksmogelijkheden van het sportcomplex. 
Iedere sport stelt zijn eigen, specifieke eisen aan 
het kunstgrassysteem. Voor iedere sport heeft 
CSC Sport•Greenfields dan ook een eigen kunst-
grastoepassing. Dit zijn door NOC*NSF gecertifi-
ceerde sportconstructies, die onder keur worden 
gebouwd.
De highlights van 2018 die CSC aan u willen voor-
stellen, zijn:
• Recycling van uw kunstgrasveld, onder andere 
  voor Ecocept Sportlayer
• Greenfields MX NF (non-infill voor voetbal)
• TX familie (watervelden voor hockey)
• Uitbreiding team met Rutger Schuijffel
• Atletiekbaan van de toekomst

Algavelan maakt een 
einde aan algen-
overlast 
Algavelan presenteert op de Dag van de 
Sportaccommodaties het resultaat van anderhalf 
jaar praktijkstudie: Algavelan MO5Sport, de oplos-

sing waarbij met de juiste biologie een omgeving 
wordt gecreëerd waarin algen zich absoluut niet 
thuis voelen. Het gaat niet alleen om opruimen, 
maar ook om de preventieve werking. Los van 
machinaal werk zijn alle reinigingsmiddelen nu 
overbodig. 
Dit najaar bezocht Algavelan veel locaties met 
grote problemen. Ondanks de ruime inzet van 
onder meer biociden, zout, waterstofperoxide en 
enzymen was er veel overlast. Clubs en gemeenten 
gaven aan dat het dweilen met de kraan open 
was; de situatie was hopeloos. Waar wormen 
over het veld kruipen, is sprake van maximale 
verzadiging door algen. De genoemde producten 
bieden onvoldoende resultaat. Daarnaast zijn ze 
ongewenst of is het gebruik zelfs niet toegestaan 
volgens de Wet milieubeheer. Algavelan MO5Sport 
ontleent zijn werking aan de aanwezigheid van 
een selectie van diverse micro-organismen. De 
micro-organismen zorgen voor versnelde afbraak 
van organische stoffen en algen. De ondergrond 
wordt weer waterdoorlatend en de algen zijn en 
blijven weg. Belangrijk voor het eindresultaat zijn 
een juiste werkwijze en toepassing. Algavelan 
zorgt dan ook voor de volledige begeleiding. U 
vindt Algavelan in stand 2.112.

Gebundelde krachten 
om topsportaccom-
modaties te realiseren 
Antea Group Sport, Edel Grass en J&E Sports staan 
voor vernieuwing en doorontwikkeling. De drie 
partijen zijn in Nederland toonaangevend als het 
gaat om de realisatie van sportvelden van hoge 
kwaliteit. Op 8 maart bundelen de drie specialisten 
hun krachten in stand 2.124. Antea Group Sport is 

marktleider op het gebied van de totaalrealisatie 
van buitensportaccommodaties (onder andere 
voetbal, hockey en tennis) – van bodemkundig 
onderzoek en constructie tot ontwerp, aanleg 
en gespecialiseerd onderhoud. Daarbij maken zij 
gebruik van kunstgrasproducten van Edel Grass, 
producent van het eerste uur en reeds 30 jaar 
wereldwijd erkend als kwaliteitsproducent met 
gecertificeerde veldsystemen. J&E Sports, tevens 
marktleider, wordt gezien als expert in aanleg en 
onderhoud van kunstgrassystemen wereldwijd. 
Naast succesvolle systemen als de Tennis Provision 
voor tennis, het Edel ID-hockeysysteem en het 
Future DS-voetbalsysteem, wordt op deze beurs 
het Edel Soccer Powerblade System gepresen-
teerd: de laatste ontwikkeling op het gebied van 
voetbalkunstgras. Verregaande kennis en de beste 
eigenschappen van bestaande voetbalsystemen 
zijn hierin gecombineerd. Bezoekers kunnen de 
Powerblade zien en voelen en een sample aan-
vragen. Inmiddels heeft HSC’21 Haaksbergen als 
eerste voetbalclub in Nederland gekozen voor 
Powerblade en heeft dus de primeur met dit 
nieuwste type kunstgras.

Yellow Jacket Water 
Manager in de 
spotlights 
Barenbrug neemt deel aan de Dag van de 
Sportaccommodaties 2018 en presenteert hier 
Yellow Jacket Water Manager: één van de top 
3 sportinnovaties van 2018. Deze innovatieve 
technologie zal gelanceerd worden en staat in 
stand 2.115 in de spotlights door middel van het 
Yellow Jacket Water Manager-infopunt. Wie de 
beurs bezoekt, doet zichzelf tekort als hij niet een 
bezoekje brengt aan de Barenbrug-stand, waar 
u alles te weten komt over Yellow Jacket Water 
Manager. Komt u gerust een kijkje nemen voor vrij-
blijvend professioneel advies van de grasexperts 
van Barenbrug, demonstraties en andere interes-
sante informatie. Yellow Jacket Water Manager is 
daarnaast genomineerd voor de Innovatieprijs 
Sportaccommodaties 2018. De Innovatieprijs 
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wordt uitgereikt tijdens het evenement. Yellow 
Jacket Water Manager is ’s werelds eerste seed 
enhancement technology die zorgt voor een goede 
vochthuishouding voor optimale kieming én ves-
tiging. Het vloeit bij bewatering uit in de bodem 
en hecht zich aan de zandkorrels. Zo vormt zich 
een plants zone. Deze zone houdt niet alleen water 
vast, maar reguleert ook de vochthuishouding 
rond het zaadje. Op deze manier worden de groei-
omstandigheden geoptimaliseerd, waardoor u ver-
zekerd bent van een vitale en snel ontwikkelende 
grasplant.

Kiwa Isa Sport: voor 
goede, duurzame en 
veilige sportaccom-
modaties
Kiwa Isa Sport helpt bij het realiseren van goede, 
duurzame en veilige sportaccommodaties. U kunt 
hier terecht voor advies, keuring en certificering 
om uw sportfaciliteiten in topconditie te krijgen 
en te behouden. Zijn er onduidelijkheden over 
bijvoorbeeld het keuren van voetbalvelden? Kiwa 
Isa Sport legt u graag uit hoe dit precies in elkaar 
zit. Maar naast keuring en onderzoek is ook het 
beheer van een sportpark van groot belang. Het 
beheer is divers en vraagt om rationele afwegin-
gen, zodat beschikbare middelen op verantwoorde 
wijze ingezet kunnen worden. Hiervoor zijn diverse 
hulpmiddelen en tools beschikbaar. In lijn met 
de manier waarop gemeentes omgaan met het 
beheer van de openbare ruimte en de dynamiek 
van een sportpark, gaat het om het vastleggen van 
beheerobjecten, dagelijks beheer en onderhoud 
en kwaliteitsmetingen van velden, groen, verhar-
dingen, gebouwen etc. Maar hoe geef je dit op een 
praktische manier handen en voeten? Tijdens de 
beurs laten de collega’s van Kiwa Koac aan de hand 
van een praktisch voorbeeld zien hoe u dit proces 
met gisib kunt ondersteunen. Kiwa Isa Sport ver-
welkomt u graag in stand 2.109.

De meerwaarde 
van gras 
Gras is weer hot, en op de Dag van de 
Sportaccommodaties zullen we dat merken. In de 
stand van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek 
verandert echter niets. Hofmeijer hield zich met 
een voortuitziende blik altijd al bezig met echt 
gras. De leverancier van grasvelden, O2-velden 

en XtremeGrass geweven hybridevelden laat 
zien welke mogelijkheden moderne grasvelden 
hebben. Jacco Meijerhof: ‘Wij voelen ons verant-
woordelijk voor het optimaliseren van de bodem 
en het inrichten van de buitenruimte op het vlak 
van sport, infra en landschap. Onze kennis over 
ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte 
willen we hiervoor inzetten. Het is onze ambitie om 
een volwaardige partner te zijn voor onder andere 
gemeentes en sportverenigingen.’ Hofmeijer is 
te vinden in stand 2.071, waar men u meer kan 
vertellen over mooie grasconcepten en de meer-
waarde van gras bij het behalen van uw groene en 
sportieve (beleids)doelstellingen.

Wilt u een droog en 
stabiel veld dat goed 
bespeelbaar is?
Tijdens de komende editie van de Dag van de 
Sportaccommodaties is DCM wederom aanwe-
zig met een stand. Hierin zal veel aandacht zijn 
voor de toepassing van DCM Lava Oxygen bij de 

renovatie en aanleg van natuurgrasvelden. Lava 
Oxygen van DCM wordt inmiddels op veel plaatsen 
via het 02-concept toegepast. Voor de Dag van 
de Sportaccommodaties heeft DCM een stelling 
gemaakt, waarin goed zichtbaar wordt wat de 
meerwaarde is van Lava Oxygen. Door de toepas-
sing van Lava Oxygen loopt het water makkelijk 
weg en is de toplaag weer snel droog en bespeel-
baar. Dit is tegenwoordig, met grote hoeveelheden 
neerslag in korte periodes, van groot belang om 
velden bespeelbaar te houden en geen afgelas-
tingen te hebben in het weekend. Kortom, laat u 
bijpraten over de mogelijkheden van DCM Lava 
Oxygen en bezoek DCM in stand 2.008.

Bezoek W&H Sports, 
Preau Sports en Aco 
W&H Sports is 2018 goed begonnen met de intro-
ductie van verschillende nieuwe producten. Zij 
zijn uw totaalleverancier voor de inrichting van 
uw sportaccommodatie. Van sportmaterialen, 
zoals veilige verplaatsbare doelen en dug-outs, 
tot aan kleedkamerinrichting, tribunestoelen en 
modulaire sportvloeren kunnen zij leveren. Sinds 
vorig jaar heeft W&H Sports een samenwerking 
met Aco, een bedrijf dat wereldwijd actief is op 
het gebied van afwateringstechniek. W&H Sports 
heeft deze unieke afwateringssystemen in haar 
leveringsprogramma, die bij uitstek geschikt zijn 
voor atletiekbanen, spel- en recreatieve terreinen. 
Ook Preau Sports, het sidelabel van W&H Sports, is 
dit jaar op beurs te vinden. Naast de gebruikelijke 
sportmaterialen, gaat dit jaar extra aandacht uit 
naar Smartgoals. Doeltjes gemaakt van 's werelds 
slimste pionnen voor sporttrainingen. Deze wor-
den gebruikt om trainingen leuker, intensiever en 
dynamischer te maken voor elk niveau. Bezoek 
Aco, Preau Sports en W&H Sports donderdag 8 
maart op stand 1.711.

De laatste 
ontwikkelingen bij 
Aquaco 
Op de Dag van de Sportaccommodaties infor-
meert Aquaco u over de mogelijkheden van 
automatische en bovengrondse beregening 
van sportvelden. Voor een optimale conditie 
van natuurgrassportvelden, golfbanen, voet-
balvelden en tennisbanen is het noodzakelijk 
dat het speelveld water krijgt op het moment 
dat dit nodig is, in de gewenste hoeveelheden 
en met de juiste waterverdeling. Met een 
automatische of bovengrondse beregenings-
installatie van Aquaco wordt de neerslag op 
maat geregeld. Het beregenen van kunstgras 
heeft als doel de bespeelbaarheid te vergroten 
wat betreft de veiligheid, snelheid en tempera-
tuur van het veld of de baan. Daarbij wordt 
het steeds belangrijker dat installaties met zo 
weinig mogelijk waterverbruik een optimaal 
resultaat behalen. Denk hierbij aan het 24/7 
beheren van de beregeningsinstallatie met 
slimmere programma’s, de toepassing van 
sensoren en nieuwe types sproeiers waarmee 
exacter en dus waterbesparend beregend kan 
worden. Aquaco informeert u in stand 2.131 
graag over de laatste ontwikkelingen op dat 
gebied.
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