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Beste leden, 

Het coronavirus heeft al flink wat roet in het eten gegooid. De voorbereidingen 
van de nieuwe competitie waren al niet optimaal en de start heeft amper 5 
wedstrijden geduurd. De laatste bijeenkomt van de vriendenkring was oktober 
en tal van onze activiteiten zijn intussen ook al geannuleerd. 

De goesting om de competitie te hervatten is er waarschijnlijk bij sommige 
onder ons. Al denk ik 
dat voor sommige 
scheidsrechters het 
gevoel leeft, “ is dit wel 
een goeie beslissing”. 
Zeker bij de wat minder jongere scheidsrechters leeft dit gevoel. 

Hoe dan ook, laten we positief blijven en vooruit kijken. 

De vriendenkring is alvast bezig om te bekijken wat er in de toekomst mogelijk 
is. We hopen eventueel dat in februari onze eerstvolgende bijeenkomst terug 
kan plaats vinden. Helaas, zal normaal gezien het weekend Ardennen weg 
vallen. Iedereen keek er na vorig jaar naar uit om terug dezelfde locatie te 
bezoeken en er weer een spetterend weekend van te maken. Maar we zijn ervan 
overtuigd dat dit helaas niet zal kunnen en dat we dit evenement een jaartje 
verdagen. 

De herstart van de competitie is alvast voorzien en ik zeg wel “voorzien” voor 
februari. We zullen met argusogen bekijken of dit wel realistisch is maar ik denk 
dat de meeste mensen van onze kring heel wat scherper staan dan de voorbije 
jaren deze periode. Wat wil je: de vele pintjes die we na een wedstrijd drinken 
zijn een utopie geworden. Op sportgebied moeten we kijken hoe we ons in 
beweging houden en ik zie toch ook dat heel wat vrienden meerdere keren per 
week een loopcircuitje doen of een deftige wandel of fietstocht. Dus hoe dan 
ook Menen is klaar voor de wedstrijden. 

Dit jaar huldigen we al een aantal leden die tal van verdiensten hadden bij onze 
vriendenkring en een zeer lange tijd actief waren als scheidsrechter. Jammer 
genoeg vernamen we ook het nieuws dat vriend en collega scheidsrechter 
Frederik Geldhof toch wat onverwachts een stop gezet heeft achter zijn 
schitterende carrière. Een groot deel van zijn carrière heb ik samen met Lieven 
mogen meemaken op het hoogste niveau. En wat waren dat mooie momenten, 
onvergetelijk in het geheugen gegrift. Als we elkaar tegen komen worden 
dikwijls nog de wildste momenten herbeleefd. Zo zijn we als vriendenkring ook 
ons topmonument kwijt. Alle ogen zullen nu gericht worden op Niels en hopen 
dat hij vlug ook mag genieten van een stapje hoger. Aan zijn trainingen zal het 
alvast niet liggen en zeker ook niet aan zijn ingesteldheid, maar iedereen weet 
dat dit niet voldoende is.

Ik zou nog heel veel kunnen vertellen, maar eigenlijk wil ik dat liever bewaren 
voor een moment waar we elkaar terug kunnen ontmoeten in betere sferen. 
Zal absoluut nog niet zijn voor het nieuwe jaar, maar bij deze zou ik zeggen hou 
jullie vooral gezond en blijf in beweging. Alvast een Prettig eindejaar gewenst.
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TRAINING 
 

Momenteel worden de 

trainingen tot nader 

order opgeschort

KALENDER 

Vrij. 19 feb  Ledenvergadering

Vrij. 19 maart Ledenvergadering

Vrij. 16 april Ledenvergadering

Vrij. 21 mei  Ledenvergadering
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LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 20 NOVEMBER

 Helaas wordt de ledenvergadering van 18 december geannuleerd.
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VRIJDAG 15 JANUARI

Gezien de huidige omstandigheden en ontwikkelingen kan de 
ledenvergadering van januari jammer genoeg ook niet doorgaan.
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    Brussel, maandag 7 december 2020 
 
 
 
Enkel heenronde wordt gespeeld bij competities met stijgen en dalen 
 
Voetbal Vlaanderen werd geconfronteerd met de recente beslissingen van het Overlegcomité en de 
Vlaamse sportsector. De eerder geplande competitiehervatting begin januari zal in deze moeilijke 
tijden moeten wijken voor een nieuwe oplossing. Onderstaande inhoud is uiteraard onderhevig aan 
de maatregelen van diverse overheden i.f.v. de coronacrisis.  
 
Na overleg met diverse stakeholders en afweging van verschillende elementen (juridisch, 
sporttechnisch, organisatorisch, gezondheid,…) nam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen in zitting 
van zaterdag 05-12-2020 de beslissing om voor alle reeksen met stijgen en dalen, enkel de 
heenronde af te werken. Op basis van dit eindklassement - wanneer alle ploegen eenmaal tegen 
elkaar gespeeld hebben -  worden kampioenen, stijgers en dalers aangeduid. We bevestigen dat 
ook in dit scenario de eindrondes niet gespeeld zullen worden. Dit werd bevestigd door de crisiscel 
van de KBVB die alle geledingen van het voetbal vertegenwoordigt (KBVB, Voetbal Vlaanderen, 
ACFF en Pro League) op heden.   
 
De algemene maatregelen genomen tijdens de Algemene Vergaderingen van Voetbal Vlaanderen 
blijven van tel, voor zover van toepassing. Aangepaste reglementering volgt via de Hoge Raad en de 
coronacrisiscel.  
 
Concrete informatie reeksen met stijgen en dalen 
 

• Eerste elftallen provinciaal voetbal en hogere afdelingen (2e en 3e afdeling): competitiestart 
in het weekend van 14-02-2021. De competitie (= enkel de heenronde) eindigt normaliter in 
het weekend van 02-05-2021. De eerder individueel uitgestelde wedstrijden dienen 
ingehaald te worden in de maand februari (3, 7, 10, 17 en 24 februari), voor zover 
toegelaten en mogelijk.  

• Recreatief veldvoetbal (eerste elftallen met stijgen en dalen): het recreatief veldvoetbal start 
eveneens in het weekend van 14-02-2021. Bij de reeksen met stijgen en dalen wordt enkel 
de heenronde afgewerkt. Er wordt nadien nog een bekercompetitie of ander alternatief aan 
de clubs aangeboden om extra wedstrijden te voorzien.  

• Provinciaal en interprovinciaal futsal (eerste elftallen): gezien de kalender grotendeels 
afhankelijk is van de beschikbaarheid van de sporthallen wordt een beperkte competitie 
aangeboden waarbij elk team tegen elke tegenstrever zal uitkomen. Hierover wordt zo snel 
als mogelijk gecommuniceerd.  

• Minivoetbal: gezien de specifieke situatie van het minivoetbal met kleinere reeksen wordt 
nog onderzocht of zij de hele competitie kunnen afwerken, dan wel slechts de heenronde 
spelen. Hierover wordt zo snel als mogelijk gecommuniceerd en een kalender opgemaakt. 
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Concrete informatie reeksen zonder stijgen en dalen 
 

• Jeugdvoetbal: het jeugdvoetbal in alle leeftijdscategorieën, zowel IP, P als Gew, hervat in 
het weekend van 06-02-2021 en eindigt op 29-05-2021. Om de verplaatsingen tot een 
minimum te beperken wordt er zoveel mogelijk in reeksen van 6 gespeeld en werden de 
niveaucodes toegepast voor enerzijds teams 1 en 2, en anderzijds teams 2 en 3. In de 
reeksen van 6 zal men 3 x tegen elkaar spelen. In uitzonderlijke gevallen zullen er nog 
reeksen van 7 of 8 zijn waar men 2 x tegen elkaar speelt.  

• Reserven, veteranen, recreanten, G-voetbal,…:  voor deze categorieën zal een aangepaste 
kalender aangeboden worden. Start is eveneens voorzien in het weekend van 14-02-2021. 

 
Een breed gamma aan aspecten werd meegenomen in het debat dat tot deze beslissing leidde. 
Door contact met diverse stakeholders, via officiële en andere kanalen, verwachten én verhopen we 
een breed draagvlak voor deze competitiehervatting.  
 
Wat zijn de voordelen van deze beslissing?  
 

• Organisatorisch: een overvolle agenda van 30 speeldagen zorgt in het huidige kader voor 
heel wat extra druk op onze clubs. Extra veel bijkomende midweekwedstrijden, meerdere 
speeldagen op feestdagen en nogmaals een verlenging van de competitie zou een te 
zware last op de cluborganisatie en vrijwilligers leggen.  

• Sportief: elk team 1 x tegen elkaar laten spelen lijkt een eerlijkere competitie dan bv. 75% 
van de competitiewedstrijden te laten spelen.  

• Examens: de competitie tijdig beëindigen brengt onze studenten in de blok- en 
examenperiode niet in moeilijkheden. 

• Medisch: Nu nog een volledige kalender beëindigen zou de fysieke belasting op onze 
spelers enorm verhogen met heel wat blessureleed tot gevolg.  

• Uiteraard zijn er ook nog financiële en juridische redenen.  
 
Door deze haalbare en toch sportieve nieuwe kalender bieden we de clubs ook de mogelijkheid om 
nog andere activiteiten en events te organiseren. Voor onze leden blijft er ook ruimte om, in hopelijk 
post-coronatijd, andere uitdagingen op te nemen.   
 
We zijn ervan overtuigd dat deze beslissing voor nieuw mentaal en sportief perspectief zorgt. 
Daarnaast biedt het zuurstof aan onze spelers / speelsters, trainers, vrijwilligers, scheidsrechters, 
ouders. Ook onze clubs kunnen op deze manier het onvergetelijke coronavoetbalseizoen hopelijk 
positief afsluiten. 
 
Mogen wij jullie vragen inmiddels alle noodzakelijke gezondheidsregels toe te passen.  
 
Hou het gezond.  
 
Met vriendelijke groeten.  
 
 

Benny Mazur,    Marc Van Craen, 
Secretaris-generaal   Voorzitter 
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Na een carrière van meer dan 20 jaar in Nationale 
afdeling, waarvan 15 jaar in Eerste Klasse heeft 
Frederik Geldhof beslist om het hoofdstuk als 

scheidsrechter af te sluiten.

Als lid van onze vriendenkring hopen we om hem 
ook op gepaste wijze in de bloemetjes te kunnen 

zetten voor zijn schitterende carrière op onze 
eerstvolgende ledenvergadering.

Tijdens deze periode hebben we ook Frederik 
regelmatig als gastspreker gehad of was hij enkele 

malen aanwezig op de scheidsrechtersstage. Telkens 
waren het zeer boeiende momenten met tal van 

praktische tips en sappige anekdotes.

Bij deze wensen we Frederik alvast te feliciteren met 
zijn prachtige carrière als scheidsrechter en wensen 

we hem het allerbeste in de toekomst en hopelijk 
komen we hem nog vaak tegen in de vriendenkring 

of naast het voetbalveld.

Bedankt Frederik!



KVSMO
wenst

iedereen
fijne

feestdagen!!!



TRAININGSCHEMA’S

Om de conditie te onderhouden tijdens de lockdown
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STAY FIT JVD 

Een opwarming is zeer belangrijk voor de prestatie die je gaat leveren. Zelfs voor het starten van een 
duurloop is een goede opwarming belangrijk. Waarom ? 

• De bloedcirculatie verbetert, waardoor meer zuurstofrijk bloed beschikbaar komt om de
spieren te voorzien van de noodzakelijke energie.

• De zenuwen die de spieren prikkelen tot beweging, worden geactiveerd waardoor de
geleidingssnelheid toeneemt.

• De gevoeligheid van gewrichten, pezen en zintuigen neemt toe, wat de coördinatie en
daarmee de looptechniek ten goede komt

• De longventilatie neemt toe, wat een betere zuurstofopname en kooldioxide-afscheiding
mogelijk maakt (in- en uitademing).

Wanneer je een duurloop gepland hebt, volstaat het om de eerste 10 minuten in te lopen, om daarna 
je persoonlijk ritme op te zoeken en het tempo op te drijven naar je gewenste loopsnelheid van de 
duurloop (of eventuele intervalzones).  

Indien je een training van deze bundel gaat uitvoeren, raden we de opwarming van de scheidsrechters 
van het Amateurvoetbal aan. Hierin komen alle componenten aan bod om je goed en juist op te 
warmen.  

Hoe ziet deze opwarming eruit? 

• 5 minuten inlopen (jogging)
• 7 minuten opwarmingsoefeningen + versnellen (bijtrekpas, knieën heffen, hielen tegen

zitvlak,…)
• 4 minuten dynamische stretching
• 4 minuten sprinten

Zie hieronder voor de exemplarische wedstrijd-opwarming van Gert Deckers (opleider en trainer 
Scheidsrechters VV). 

OPWARMING 

p. 8
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STAY FIT JVD 

1.  SPEED

1. 11 m sprint (S), 11 m jogging (J), wandelen naar startpunt (W) (4x)
2. 25 m sprint (S), 25 m jogging (J), wandelen naar startpunt (W) (2x)
3. 50 m sprint (S), 50 m jogging (J), wandelen naar startpunt (W) (1x)

Na 5’ rust doe je dit nog een keer 

Variatie:  

- Je kan deze oefening ook van beneden naar boven opbouwen en terug naar beneden (alles
2x)

Opmerkingen: 

- Deze oefening is niet per se een High-Int. oefening, maar hier wordt wel een goede conditie
verwacht om deze tegen maximale inspanning uit te oefenen

- Zie dat je niet uit stilstand aan de sprint begint. Probeer in beweging te zijn
- Totale tijd: 15’ (5’ oefening – 5’ rust – 5’ oefening) → maximale inspanning

W 

S S 
S

J 

J 

J 
J 

START

J 

RUNNING TRAINING 
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STAY FIT JVD 

2.  SPEED ENDURANCE

1. Start met 20 m wandelen (W) (Hoekschoppunt naar punt doelgebied)
2. Loop 20 m achterwaarts (A) (De lijn van het doelgebied ‘kleine baklijn’)
3. Spurt 20 m (S) (punt doelgebied naar hoekschoppunt)
4. Jogging (J) van hoekschoppunt naar hoekschoppunt andere kant. In het midden overgang

naar Spurt (S)
5. Jogging (J) naar het doelgebied
6. Wandelen (W) naar hoekschoppunt
7. Spurt (S) van hoekschoppunt naar hoekschoppunt, in het midden overgang naar Jogging (J)

Deze oefening 5x doen, 4’ rust voor begin van 2e set 

Totale tijd 24’  

START

J 

W 

A 

S 

J 

S 

W 

J 

S 

J 
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STAY FIT JVD 

3.  SPRINT SESSION

6 Sprintoefeningen 

1) 2 kegels op 15 m recht over elkaar
I. Loop naar de kegel en terug (7 s)

II. De seconden die je erover doet doe je x2, dit is je rustpauze
III. Herhaal de oefening 10 x

2) 3 kegels verspreid over een totale afstand van 25 M, met een bocht.
I. Loop naar de verste kegel met een bocht (6 s)

II. De seconden die je erover doet doe je x2, dit is je rustpauze
III. Herhaal de oefening 12 x

3) 2 kegels over een rechte afstand van 75 m
I. Loop naar de kegel (6 s)

II. De seconden die je erover doet doe je x2, dit is je rustpauze
III. Herhaal de oefening 4 x

4) 2 kegels over een rechte afstand van 40 m
I. Loop naar de kegel (8 s)

II. De seconden die je erover doet doe je x2, dit is je rustpauze
III. Herhaal de oefening 7 x

5) Zet 2 kegels tegenover elkaar op 15 m afstand. Zet dan nog een kegel op 15 m afstand,
maar zorg dat je deze niet op een rechte lijn zet

I. Loop via  de volgende kegel naar de 3e kegel (7 s)
II. De seconden die je erover doet doe je x2, dit is je rustpauze

III. Herhaal de oefening 10 x
6) Zet 2 kegels tegenover elkaar op 16 m afstand

I. Loop via  de volgende kegel naar de 3e kegel (4 s)
II. De seconden die je erover doet doe je x2, dit is je rustpauze

III. Herhaal de oefening 20 x

Opmerkingen: 

- De seconden zijn een meting, dit zijn zwaarste voor de fysiek
- De AR’s kunnen dit doen met hun vlag

p. 11



p. 10
Vlasbloemstraat 33 - 8870 Izegem           www.europrints.be
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STAY FIT JVD 

4.  HIGH – INTENSITY

1. Wandel (W) 10 m
2. Jogging (J) 30 m
3. Sprint 30 m
4. Jogging (J) 15 m
5. High-Intensity (HI) 100 m
6. Wandel (W) 10 m
7. Achterwaarts (A) 30 m
8. Sprint (S) 30 m
9. Jogging (J) 10 m
10. High-Intensity (HI) 100m
11. Jogging (J) 20 m
12. Wandel (W) 20 m

Een ronde duurt ongeveer 3’. Doe 4 ronden 
Neem 4’ pauze en doe dit opnieuw  

START

J W

J J 

S 
J 

HI 

W 

W 

A 

S 
J 

HI 
J 
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Bron: Geusens, S. (17 oktober 2020). Gele en rode kaart: Hoe een verkeerslicht de rust in het voetbal deed weerkeren. Het Nieuwsblad, p23.

Dehem Luc 
Algemene elektriciteitswerken 

C.V. Sanitair 
Ventilatie

Boogstraat 5 - 8940 Wervik 
Tel. 056 / 31 26 64

Peter Dejonghe VOF
Voegwerken 
Gevelrenovaties 
Elastisch voegen

Tel. 056/ 31 58 06    
Gsm. 0475 / 84 71 55   
E-mail. dejonghepeter@hotmail.com

Moerput 31
8940 Geluwe
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STAY FIT JVD 

5. HIGH – INTENSITY

1. Wandel (W) 50 m
2. Loop tegen HI naar het eerste kegeltje en keer terug naar start
3. De 2e keer loop je naar kegel 2 etc
4. Doe dit 3 x , hou 2’ rust
5. Doe dit opnieuw, maar aan de andere kant.

Een ronde duurt ongeveer 1’05” – je kan ook al starten aan de HI ipv W 

START

J 

W

J 

HI

J 
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Café St. Krispijn 
 
 

Lokaal SK Geluwe

Ieperstraat 29
8940 Geluwe        Tel. 056 / 51 64 35

Niemand kon het maximum van de punten behalen in oktober. Ryan scoorde 
wel een mooie 8/10. Rudy blijft echter aan de leiding maar wordt op de 

voeten gevolgd door Luc en Pieter.

De quiz ligt momenteel stil aangezien de ledenvergaderingen niet kunnen 
doorgaan.

NAAM 09/20 10/20 TOTAAL
1 Rudy Dubois 9 7 16
2 Luc Vanalme 8 7 15
3 Pieter Dejonghe 8 6 14
4 Emiel Ares 5 7 12
5 Patryk Grzybowski 6 5 11
6 Alain Dewitte 5 5 10
7 Berland Verhaeghe 8 - 8

Ryan Vanneste - 8 8
9 Kevin Grave 7 - 7

Henri Ruelens 7 - 7
Robbe Demeulenaere - 7 7

12 Lars Vermeulen 6 - 6
13 Mario Vanamme - 4 4
14 Liam Ares - 3 3



KAARTING

Rudy en Siel zijn het best uit de startblokken geschoten op 
de eerste kaarting en nemen zo de leiding in het klassement, 

proficiat!

NAAM RONDE 1 TOTAAL
1 Rudy Vanwalleghem 3 punten - 96 3 punten - 96

Siel Depover 3 punten - 96 3 punten - 96

3 Niels Bossuyt 3 punten - 54 3 punten - 54

Luc Vanalme 3 punten - 54 3 punten - 54

5 Pieter Dejonghe 1 punt - 37 1 punt - 37

Frederik Schacht 1 punt - 37 1 punt - 37

7 Pieter-Jan Raes 1 punt - 27 1 punt - 27

Lieven Masil 1 punt - 27 1 punt - 27

p. 15



U I T S L A G  N O V E M B E R  2 0 2 0

PRONOSTIEK
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Kenny behaalde een mooie overwinning afgelopen maand, enkel Emiel kon in zijn buurt 
komen en de koplopers lieten het wat afweten. Kenny neemt daarmee meteen als enige 

de koppositie in het klassement. De top 5 volgt echter op korte afstand. 
De punten van de uitgestelde wedstrijd Beveren - Oostende werden verrekend.

!!! De pronostiek zal verder lopen gedurende de lockdown, deze kunnen doorgemaild 
worden naar secretaris@kvsmo.be !!!

Héérlijke, lekkere en gezonde 
Kippensnacks

Apero-sticks, kippennuggets, Big-wings, Halve kippetjes ... enz. 
Als het maar op kip gaat !!!

Bezoek onze website
www.hofkip.be

Tel. 056/521 421 Fax. 056/521 420

NAAM 09/20 10/20 11/20 TOT.

1 Kenny Lemaire 31 21 36 88

2 Patryk Grzybowski 34 23 24 81

3 Robbe Allewaert 34 23 22 79

Pieter-Jan Raes 35 22 22 79

5 Pieter Dejonghe 31 15 25 71

6 Brecht Verfaillie 40 16 - 56

7 Lieven Masil 27 23 - 50

Emiel Ares - 19 31 50

9 Liam Ares - 22 27 49

10 Geert Bossuyt 29 - 14 43

11 Robbe Demeulenaere - 19 - 19

12 Ryan Vanneste - 17 - 17

P R O N O S T I E K  D E C E M B E R  2 0 2 0

NAAM
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NAAM 09/20 10/20 11/20 TOT.
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6 Brecht Verfaillie 40 16 - 56

7 Lieven Masil 27 23 - 50
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PRONOSTIEK
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Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
Jupiler Pro League 18/12 20.45u Charleroi - Anderlecht

Jupiler Pro League 19/12 16.15u KV Oostende - KAS Eupen

Jupiler Pro League 19/12 18.30u Zulte Waregem - STVV

Jupiler Pro League 19/12 18.30u Beerschot - Cercle Brugge

Jupiler Pro League 19/12 20.45u KRC Genk - KV Kortrijk

Jupiler Pro League 20/12 13.30u Club Brugge - KAA Gent

Jupiler Pro League 20/12 16.00u OH Leuven - KV Mechelen

Jupiler Pro League 20/12 18.15u Standard - Moeskroen

Jupiler Pro League 20/12 20.45u Waasland Beveren - Antwerp

La Liga 19/12 16.15u Barcelona - Valencia

Ere Divisie 20/12 12.15u Vitesse - Feyenoord

Serie A 20/12 20.45u SS Lazio Roma - Napoli

Ligue 1 20/12 21.00u Lille - Paris Saint Germain

Premier League 20/12 15.15 Tottenham - Leicester City

Bundesliga 19/12 18.30u Bayer Leverkusen - Bayern München
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LIDGELD

Zoals ieder jaar vragen wij u om het lidgeld
 te betalen. Dit kan op 2 manieren:

- Cash betalen op de vergaderingen

- Overschrijven op rekening KVSMO: BE92 8779 7197 0123

!!! Informeer bij uw mutualiteit over het recht op terugbetaling  
van uw lidgeld bij uw sportvereniging !!!

Het bedrag van het lidgeld bedraagt:
een normale  wedstrijdvergoeding

+ 
4 blokken (€12)

Non-actieve leden betalen de helft van de laatst 
ontvangen vergoeding of uitoefening opdracht.



Siel Depover
Vrijheidstraat 161
8560 Wevelgem
Tel: 0471/ 22 61 74
secretaris@kvsmo.be

Pieter-Jan Raes
Kasteelhofstraat 20
8890 Moorslede
Tel: 0496/ 93 57 98 
raes.pieter-jan@kvsmo.be

Geert Bossuyt
Kruisekestraat 366
8940 Kruiseke - Wervik
Tel: 0499/58 35 48
bossuyt.geert@kvsmo.be

BE92 8779 7197 0123

www.kvsmo.be

www.facebook.com/kvsmo

SECRETARIS

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER

VOORZITTER

REKENINGNR

WEBSITE

FACEBOOK

COORDINATEN

GROEPSPRAKTIJK 
                                          CURA SALUS

     OSTEOPATHIE
       KINESITHERAPIE

Westrozebekestraat 4 - 8840 Oostnieuwkerke - Tel. 051 241 341

 Carl Coussement D.O.          

 Marika Gheldof            

 Miguel Vermeersch    

 Klaas Vanderbeke     

 www.curasalus.be

draag zorg voor je gezondheid
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Greet & Chris

Café Cosmopolite
Lorenzo & Katrien
Stationsstraat 94

8930Menen

tel. 056 51 86 02


