
Uitleg bij downloads

Bij het boek Communicatie zonder frustratie in het onderwijs horen extra verdiepingsopdrachten. 
Deze downloads zijn een aanvulling op het boek en biedt handvatten om de opgedane inzichten vanuit de theorie in 
de praktijk toe te passen. De downloads zijn, met een uitzondering daargelaten, geschikt voor zowel de professional 
als voor gebruik in de klas. Het doel van de verdiepingsopdrachten is dat het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikke-
ling van jezelf en van je leerlingen. Deze opdrachten helpen je:
• Ineffectieve communicatie – en gedragspatronen te doorbreken
• Je eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en te gebruiken
• Meer inzicht te geven in je eigen emoties
• Antwoord te vinden op vragen als: Wie ben ik? en Wat kan ik?
• Je zelfinzicht te vergroten
• Effectiever samen te werken.
• Grenzen aan te geven 
• In verbinding te communiceren.
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Verdiepingsopdracht ‘Wat is voor mij waardevol’? 

Doel: Met deze oefening onderzoek je jouw eigen drijfveren en motieven en krijg je inzicht in wat voor jou belangrijk 
en waardevol is en geeft vooral ook antwoord op de vraag of je jouw waarden ook voorleeft. Met deze oefening 
word je je bewust hoe jouw gedrag ( norm) zich verhoudt tot jouw waarden. Als je gedrag niet overeenkomt met voor 
jouw belangrijke waarden dan zal je merken dat de balans tussen jouw energievreters en jouw energieopwekkers 
verstoord is. Je kunt deze energielek herstellen door het gedrag dat bij jouw waarden hoort weer voor te leven. 
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WAT IS VOOR MIJ WAARDEVOL?

ENTHOUSIASME

VERANTWOORDELIJKHEID

INNERLIJKE RUST

GEZONDHEID

EENVOUD

DISCIPLINE

WIJSHEID

MACHT

RECHTVAARDIGHEID

OPENHEID

GEHOORZAAMHEID

FLEXIBILITEIT

ZELFVERTROUWEN

AVONTUUR

KENNIS

TOLERANTIE

ONTSPANNING

TOEWIJDING

BESCHEIDENHEID

EERLIJKHEID

HUMOR

OPTIMISME

UITDAGING

LIEFDE 

PLEZIER

ONAFHANKELIJKHEID

BEZIT

SUCCES 

CREATIVITEIT

MUZIKALITEIT

FAMILIE

VRIENDSCHAP

ER STAAN ACHTENVEERTIG WAARDEN OP DIT WERKBLAD. HET IS DE BEDOELING DAT JE ALLE WAARDEN LEEST 

EN UITKNIPT EN IN KOLOMMEN VAN DRIE RIJEN OP JE TAFEL LEGT. JE MAAKT EEN KOLOM MET: NIET BELANGRIJK, 

BEETJE BELANGRIJK EN HEEL BELANGRIJK. ALS JE DAT GEDAAN HEBT DAN LEES JE ALLE WAARDEN NOG EENS ÉÉN 

VOOR ÉÉN GOED DOOR EN LAAT IEDER WOORD EVEN OP JE INWERKEN. JE VOELT HEEL SNEL OF HET EEN WAARDE 

IS DIE BIJ JOU HOORT. KRIJG JE ER EEN WARM EN POSITIEF GEVOEL BIJ DAN PAST DIE WAARDE BIJ JOU. ALS JE 

ALLE WAARDEN IN DE VERSCHILLENDE KOLOMMEN HEBT VERDEELD DAN KIJK JE NOG EENS GOED OF ALLES LIGT 

ZOALS JIJ VINDT DAT HET KLOPT. JE NEEMT DE WAARDEN UIT DE KOLOM: ‘HEEL BELANGRIJK’ EN JE KIEST UITEIN-

DELIJK DE VIJF WAARDEN DIE VOOR JOU HET MEEST WAARDEVOL ZIJN EN LEGT DIE IN VOLGORDE VAN BELANG-

RIJKHEID. BEDENK HOE DEZE WAARDEN EEN ROL SPELEN IN JE DAGELIJKS LEVEN EN LEG UIT WAAROM JE DEZE 

WAARDEN ZO BELANGRIJK VINDT. HOE LAAT JE DIT DAN BLIJKEN IN JE GEDRAG? (NORMEN). 
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ZORGZAAMHEID

ZINGEVING

WAARDERING

GELIJKWAARDIGHEID

VRIJHEID

ZEKERHEID

VERTROUWEN

SCHOONHEID

AFWISSELING

SAMENWERKEN

VARIATIE

ZELFRESPECT

STATUS

LEIDERSCHAP

ORDE

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

WAT IS VOOR MIJ WAARDEVOL? vervolg



Verdiepingsopdracht ‘Contact maken met je gevoel’

Doel: Het vergroten van het bewustzijn over je gevoelens en het uitbreiden van je woordenschat.

Benodigdheden: Werkblad ‘Gevoels-kaarten’ 

Elke dag heb je te maken met allerlei gevoelens. Gevoelens zijn er altijd, maar vaak zijn we ons daar niet van bewust 
of we proberen ze te onderdrukken. Dit doen we vooral met onprettige gevoelens. Het is belangrijk om te leren 
contact te maken met je gevoel en het onder woorden te brengen. Dit kun je doen door met je aandacht bij je lichaam 
te zijn en het gevoel te beschrijven. Gevoelens kun je beter niet negeren, ook als ze niet prettig zijn. Ze hebben name-
lijk een functie. Zo heeft bijvoorbeeld angst de functie om je ergens voor te beschermen en boosheid geeft aan dat 
er voor jou een grens is bereikt. Door er woorden aan te geven, wordt duidelijk wat je voelt. 

Bekijk de kaarten:
• Vind je het makkelijk of moeilijk om je gevoel onder woorden te brengen? Kun je uitleggen waarom?
• Schrijf de gevoelens op die steeds weer terugkeren. (Zowel de positieve als de negatieve gevoelens). 
• Waar in je lichaam voel je deze gevoelens?
• Wat zijn jouw primaire emoties en welke secundaire emoties herken je?
• Wat heb jij nodig om je gevoelens bespreekbaar te maken? 
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GEVOELSKAARTEN

DEZE KAARTJES ZIJN BEDOELD OM JE BEWUSTZIJN OVER JE GEVOEL 
TE VERGROTEN EN JE WOORDENSCHAT UIT TE BREIDEN. IK VOEL ME:

ANGSTIG

TRIEST

ADEMLOOS

TROTS

BANG

UITGEPUT

BEDROEFD

VERBAASD

BLIJ

VERDRIETIG

BOOS

VERWARD

CHAGRIJNIG

VERWONDERD

DANKBAAR

VOLDAAN

DOLBLIJ

WARM

EENZAAM

WANHOPIG

ENERGIEK

ZACHT

FUTLOOS

ZENUWACHTIG

GEAMUSEERD

HOOPVOL

HELDER

VERLANGEND

ENTHOUSIAST

VEILIG

VERTROUWD

GEACCEPTEERD

NUTTIG

OPGELUCHT

GEWAARDEERD

GESTEUND

FIT

GOED

VRIJ

VERLIEFD
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OP MIJN GEMAK

OPTIMISTISCH

BELEDIGD

IN DE STEEK GELATEN

ZENUWACHTIG

NIET SERIEUS GENOMEN

GEFRUSTREERD

GEÏRRITEERD

GEKWETST

GELUKKIG

GESCHOKT

GESPANNEN

GEVOELIG

KWAAD

MACHTELOOS

MOE

NIEUWSGIERIG

NERVEUS

ONGEDULDIG

ONGEMAKKELIJK

ONRUSTIG

ONTSPANNEN

ONZEKER

OVERSTUUR

OPGEWEKT

PANIEKERIG

SLAPERIG

SOMBER

STIL

TEVREDEN

TREURIG

GEVOELSKAARTJEN vervolg



Verdiepingsopdracht Vertaal het gevoel in een behoefte

Doel: Het vergroten van het bewustzijn van je behoefte(n) en het uitbreiden van je woordenschat.

Benodigdheden: Werkblad ‘Behoeften-kaarten’ 

Deze kaarten helpen je om je behoeften te herkennen en onder woorden te brengen. 
Een behoefte uitspreken is in de praktijk lastiger dan je denkt. ‘Je luistert nooit naar mij!’ ‘Je begrijpt mij toch niet!’ 
of ‘Alles moet altijd op jouw manier!’ Het is lastig te achterhalen welke behoeften achter deze uitspraken schuil gaan. 

Iedereen wil graag dat zijn behoeften vervuld worden. Vaak lijkt het alsof we hiervoor afhankelijk zijn van een ander. 
Maar dat is niet zo. Je kunt de ander zeggen wat je van hem of haar verlangt door jouw behoeften uit te spreken. 
Misschien heb je het idee dat die ander het wel weet of kan raden wat jouw behoeften zijn. In de praktijk is dat 
helaas vaak niet het geval. Je zult de ander echt duidelijk moeten maken waar jij behoefte aan hebt. Dit doe je 
bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Ik wil dat je naar me luistert.’Of: ‘Ik heb de behoefte dat je me serieus neemt.’  
Als jouw behoeften vervuld zijn voel je je goed. Door te zeggen wat je voelt en dat te vertalen naar een behoefte, 
maak je het niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander makkelijker. De kans is groot dat de ander je dan beter 
begrijpt. Dat scheelt een hoop frustratie!

Bekijk de kaarten
• Vind je het makkelijk of moeilijk om jouw behoeften onder woorden te brengen? Kun je uitleggen waarom?
• Schrijf de behoeften op die steeds weer terugkeren. 
• Welke gevoelens horen daarbij?
• Neem drie onprettige gevoelens die steeds weer terugkeren en bedenk welke behoefte hierbij hoort. 
 Oefen met het uitspreken van je behoeften.
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BEHOEFTENKAARTEN

LIEFDE

VEILIGHEID

STEUN

RESPECT

WAARDERING

VRIJHEID

RUIMTE 

BEWEGING

CREATIVITEIT

DELEN

BEGRIP

OPENHEID

ORDE

VERBINDING

AANDACHT

RUST

HELDERHEID

PLEZIER

VREDE

LUISTEREND OOR

HARMONIE

VERTROUWEN 

ERKENNING

MEDEDOGEN

ERGENS BIJ TE HOREN

VOORSPELBAARHEID

GELIJKHEID

INSPIRATIE

GERUSTSTELLING

ZORGZAAMHEID

EIGENWAARDE

EERLIJKHEID

HUMOR

ACCEPTATIE

BEKWAAMHEID

AUTHENTICITEIT 
(JEZELF ZIJN)

AUTONOMIE 
(ZELF BEPALEN)

DEZE BEHOEFTENKAARTJES ZIJN BEDOELD OM JE BEWUSTZIJN OVER JE BEHOEFTEN 
TE VERGROTEN EN JE WOORDENSCHAT UIT TE BREIDEN. IK HEB BEHOEFTE AAN: 
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Verdiepingsopdracht voor de leerling

De Puberijsberg: imago en maskers

Doel: Leerlingen bewust laten worden van het feit dat hun imago slechts een klein gedeelte van hun gedrag is.

Benodigdheden: Werkblad ‘De Puberijsberg’

Inhoud: 
Als je met jongeren werkt en ze begeleidt kan dit niet los staan van een aantal zaken die verband houden met de 
context waarin je met ze werkt. De betekenis hiervan is in een model samengebracht: de Puberijsberg. Hierover heb 
je in hoofdstuk 20 kunnen lezen. In deze werkvorm gaan de leerlingen hier zelf mee aan de slag. 

Uitleg
‘Het gedrag van mensen kun je vergelijken met een ijsberg. Het topje van de ijsberg kenmerkt het gedrag van een 
mens. Dit is het gedrag dat je laat zien. We noemen dat ons imago. Wij hebben allemaal een imago, of misschien kun 
je ook zeggen een bepaalde reputatie. Maar zoals je op het plaatje ziet is dat imago maar een heel klein stukje van 
het gedrag. Ongeveer tien procent. Dat wat je vaak niet laat zien, de overige negentig procent, ligt onder de waterlijn. 
Daar vind je je gevoelens, behoeften, kwaliteiten, vaardigheden, motieven en talenten. Vaak is je imago een bescher-
ming en laat je alleen zien wat je veilig vindt om te laten zien. Zo kan het gebeuren dat wanneer je verdrietig bent, 
je dit verbergt achter een masker van onverschilligheid of vrolijkheid. 

Als we kijken naar wat er onder die waterlijn ligt dan zie je daar veel dingen verborgen liggen. Vaak laat je die minder 
snel zien, zoals bepaalde gevoelens. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn bijvoorbeeld omdat je je ervoor schaamt 
of omdat je daar niemand mee wilt opzadelen. Ook je talenten en kwaliteiten liggen heel diep onder de waterlijn 
verborgen. Wat zijn hier de redenen voor? Vind je het opschepperig als je het over de dingen hebt waar jij goed in 
bent? Durf je niet te geloven in jezelf? 

Helemaal onderaan de ijsberg, ligt je ware identiteit verborgen. Hier vind je antwoord op vragen zoals: Wat vind jij 
belangrijk in het leven? Wat zijn jouw passies? Wat zijn jouw motieven? Omdat het zo ver onder de waterlijn ligt is 
het lastig om hier antwoord op te geven. Je zult dan eerst goed moeten weten waar jouw talenten liggen, wat je 
kwaliteiten zijn en waar je behoefte aan hebt. Om je hiervan meer van bewust te worden kun je de vragen op het 
werkblad beantwoorden. Het kan zijn dat je niet op alle vragen antwoord kunt geven. Dat is geen probleem. Dan vul 
je die later in’.

Laat de leerlingen daarna de vragen op het werkblad beantwoorden. Hierdoor worden ze zich meer bewust van hun 
talenten, kwaliteiten, gevoelens en behoeften. Er zullen leerlingen zijn die niet overal een antwoord op weten of 
willen geven. Geef duidelijk aan dat dat niet erg is. Het doel van deze werkvorm is dat je de leerlingen aan het denken 
zet en dat ze zich bewust worden van hun eigen gedrag. Je kunt deze opdracht ook over meerdere lessen verdelen. 

Daarna kun je de leerlingen laten reflecteren door de volgende vragen te stellen:
• Wat vond je van deze oefening?
• Welke vragen vond je moeilijk te beantwoorden?
• Hoe komt dat denk je?
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DE PUBERIJSBERG

IMAGO WAT LAAT IK ZIEN?
• Wat is jouw imago? Hoe presenteer jij je 
 naar de buitenwereld?
 Hoe denk je dat andere mensen jou zien? 
• Hoe wil je dat anderen over jou denken? 
 Hoe gedraag je je dan?

GEVOEL EN BEHOEFTEN: WAT VOEL IK?
• Welke gevoelens heb je nu? 
 Hou je deze gevoelens verborgen?
• Waardoor durf je wel je gevoelens 
 te laten zien? Wat heb je daarvoor nodig?
• In welke situatie durf je niet je 
 gevoel te laten zien? Hoe komt dat?

TALENTEN EN KWALITEITEN: WAT KAN IK?
• Dingen waar ik trots op ben
• Dit zijn mijn kwaliteiten
• Wat zijn de dingen waar je trots op bent 
 en anderen niet van jou weten?

IDENTITEIT: WIE BEN IK?
• Mijn passie
• Wat maakt mijn leven waardevol?

© copyright Ingrid van Essen - 2014
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Verdiepingsopdracht voor de leerling

‘Ontdekken van de eigen kwaliteiten’ 

Doel: Het ontdekken van je eigen kwaliteiten, zodat die ingezet kunnen worden als hulpbron bij lastige situaties.

Benodigdheden: werkblad ‘Als ik lekker in mijn vel zit dan ben ik...’

Voordat je met de oefening begint bespreek je het volgende met de leerlingen: 
‘Ieder mens heeft kwaliteiten. Daar word je mee geboren. Dit zijn je kernkwaliteiten. Als je weet wat jouw kernkwali-
teiten zijn, kun je erachter komen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Op deze manier kun je het beste uit jezelf 
halen. Vaak weet je niet precies wat je kwaliteiten zijn of je vergeet dat je ze hebt. Maar het is juist belangrijk dat je 
je kwaliteiten kent omdat je deze kunt inzetten op het moment dat het even niet zo lekker loopt. 
Stel dat je om welke redenen dan ook even niet zo gemotiveerd bent voor school dan is het best handig om te weten 
dat één van je kwaliteiten bijvoorbeeld doorzettingsvermogen is. Deze kwaliteit kun je dan inzetten om een lastige 
situatie het hoofd te bieden. Een ander voorbeeld: stel dat je even niet zo lekker in je vel zit omdat het lijkt of alles 
tegen zit, denk dan aan je kwaliteiten. Misschien ben je wel heel creatief of muzikaal. Ga dan lekker tekenen of 
muziek maken. Door op zo’n moment iets te doen waar je goed in bent, krijg je positieve energie. 

Als jij je kwaliteiten kent of leert kennen, zul je meer plezier hebben in wat je doet en op het moment dat dan wat 
tegenzit gebruik je je kwaliteiten als hulpbron om een lastige situatie het hoofd te bieden. Vaak vinden mensen het 
lastig om van zichzelf te zeggen waar ze goed in zijn. Je kunt je eigen kwaliteiten vinden door je de vraag te stellen: 
‘Wat waarderen andere mensen in mij?’

Uitleg
Deel aan iedere leerling een werkblad: ‘Als ik lekker in mijn vel zit...’ uit en laat hem alle kwaliteiten aankruisen welke 
hij denkt te bezitten. Geef daarbij aan dat de leerling uitgaat van de situatie dat hij lekker in zijn vel zit. Je benadrukt 
dat ze zoveel mogelijk kwaliteiten mogen aankruisen. Je zult merken dat pubers dit lastig vinden en vaak reageren 
met ‘ja maar dan kom ik zo arrogant over’. Wijs de leerlingen er dan op dat er een verschil is tussen arrogantie en in 
jezelf geloven. Als ze het werkblad hebben ingevuld, stel je ze de volgende vragen:

• Welke drie kwaliteiten inspireren jou het meest?
• Welke kwaliteiten bewonder je in je beste vriend(in)?
• Welke kwaliteit die je niet bezit, zou je ook graag willen hebben?

Het doel van deze opdracht is dat pubers hun kwaliteiten leren herkennen en deze ook actief leren inzetten in lastige 
situaties. Vaak als ik met een leerling een gesprekje heb, vraag ik naar zijn kwaliteiten en van daar uit probeer ik de 
puber meer zelfvertrouwen te geven. Als een puber het lastig vindt om zijn kwaliteiten te benoemen, kun je de vraag 
ook indirect stellen. Bijvoorbeeld: ‘als ik aan jouw beste vriend(in) zou vragen wat een kwaliteit van jou is, wat zou 
hij of zij dan antwoorden?’ 

Deze oefening is het waard om hier klassikaal op te reflecteren. Vragen die je de leerlingen kunt stellen zijn:
• Hoe vond je het om deze oefening te doen?
• Hoe voelt het om je eigen kwaliteiten op te schrijven?
• Welk gevoel had je voordat je aan de oefening begon?
• Wat dacht je toen je deze opdracht moest maken?
• Welk gevoel had je toen je klaar was met de oefening?
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❍ aardig 
❍ intelligent 
❍ subtiel
❍ ambitieus 
❍ interessant 
❍ stralend
❍ artistiek 
❍ intuïtief 
❍ tevreden 
❍ attent 
❍ joviaal 
❍ trouw 
❍ actief 
❍ krachtig 
❍ uitbundig
❍ avontuurlijk 
❍ kranig 
❍ uniek
❍ bescheiden 
❍ levendig 
❍ vrolijk
❍ begaafd 
❍ een luisteraar 
❍ veelzijdig
❍ begripvol 
❍ liefdevol 

❍ verfijnd
❍ beheerst 
❍ lief
❍ verstandig
❍ behendig 
❍ losjes 
❍ vooruitstrevend
❍ behulpzaam 
❍ loyaal 
❍ vriendelijk
❍ betrouwbaar 
❍ leergierig 
❍ vrijgevig
❍ blij 
❍ verdraagzaam
❍ belangstellend 
❍ mooi 
❍ verantwoordelijk
❍ behoedzaam 
❍ meegaand 
❍ warm
❍ creatief 
❍ muzikaal 
❍ wijs
❍ dapper 
❍ netjes 

❍ zorgzaam
❍ dienstbaar 
❍ nieuwsgierig 
❍ zacht
❍ diplomatiek 
❍ nonchalant 
❍ zelfstandig
❍ direct  
❍ onafhankelijk 
❍ zelfverzekerd
❍ dynamisch 
❍ organisatorisch
❍ enthousiast 
❍ open 
❍ echt  
❍ optimistisch
❍ eerlijk  
❍ opvallend
❍ eenvoudig 
❍ ordelijk
❍ efficiënt	
❍ poëtisch
❍ expressief 
❍ praktisch
❍ geduldig 
❍ precies

❍ gezellig 
❍ positief 
❍ grappig 
❍ ruimdenkend
❍ gul
❍ rustig
❍ gevoelig 
❍ royaal
❍ galant 
❍ romantisch
❍ handig  
❍ slim
❍ hartelijk 
❍ snel 
❍ ijverig 
❍ sociaal
❍ impulsief 
❍ spontaan
❍ in balans 
❍ sportief
❍ informeel  
❍ sprankelend
❍ inspirerend 
❍ sterk
❍ idealistisch 
❍ standvastig

ALS IK LEKKER IN MIJN VEL ZIT DAN BEN IK...
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Verdiepingsopdracht voor de leerling 

‘Complimenten geven met kwaliteiten’.

Doel: Geven en ontvangen van complimenten, de ander in zijn kracht zetten. Oefenen met het geven van positieve 
strooks.

Benodigdheden: Werkblad: ‘Als ik lekker in mijn vel zit dan...’ 

Inhoud: Met deze oefening zetten de klasgenoten elkaar even in het zonnetje. De klasgenoten geven elkaar een 
compliment. 

Uitleg
Je deelt aan iedere leerling een nieuw werkblad: ‘Als ik lekker in mijn vel zit dan...’ uit en laat hem zijn naam erop 
zetten. Voordat je aan de oefening begint bespreek je het volgende met de leerlingen:

‘Iedereen vindt het prettig om gewaardeerd te worden. Het geeft je een gevoel van zelfvertrouwen en het is fijn als 
mensen hun waardering uiten in de vorm van een compliment. Vaak lijkt het wel of het makkelijker is om negatief 
dan positief over iemand te praten. Vandaag gaan wij elkaar complimenten geven door aan iedere klasgenoot een 
bepaalde kwaliteit toe te dichten. Het kan zijn dat je niet al je klasgenoten al even goed kent, maar dat maakt niets 
uit. Ook op basis van een eerste indruk kun je vaak al een kwaliteit herkennen. Onbewust weet je meer over je 
klasgenoot dan je zelf denkt’.

Op jouw teken geeft iedereen zijn werkblad aan de persoon links van hem. Deze kruist vervolgens een kwaliteit aan 
die hij vindt passen bij de persoon waarvan de naam op het werkblad staat. Vervolgens zeg jij ‘doorgeven’ en zo 
rouleren alle namen door de hele klas totdat het blad met kwaliteiten weer bij de eigenaar komt. Uit ervaring weet 
ik dat pubers dit geweldig vinden en vooral ook de rustige en wat minder opvallende pubers krijgen hierdoor een 
positieve boost. Om dit veilig te laten verlopen kun je de volgende afspraken maken:

• Iedereen vult een andere kwaliteit in: als de door jouw gekozen kwaliteit al door een ander ingevuld is, 
 kruis dan een andere kwaliteit aan. 
• Je maakt de opdracht in stilte, er wordt niet overlegd met je buurman.  

Als je klaar bent met de opdracht geef je de leerlingen een paar minuten de tijd om de complimenten die hij gekregen 
heeft op zich in te laten werken. Daarna reflecteer je de oefening met de hele klas. Vragen die je hierbij kunt stellen 
zijn:
• Hoe voelde het om al je klasgenoten een compliment te geven?
• Welk gevoel had je voordat je aan de opdracht begon?
• Welk gevoel had je toen je het werkblad terug kreeg?
• Wat valt erop als je naar de kwaliteiten kijkt? Komen ze overeen met de kwaliteiten die jezelf hebt aangekruist?
 Of zijn er juist verschillen?
• Wat vind je hiervan?
• Welk inzicht heb je vandaag gekregen?
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KERNKWADRANT 

TE VEEL

TE VEEL

POSITEF
TEGENOVERGESTELDE

POSITEF
TEGENOVERGESTELDE

KWALITEIT VALKUIL

UITDAGINGALLERGIE

BRON: KWADRANT VAN OFMAN 
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