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7326 RM Apeldoorn  
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Penningmeester: 
Patrick Bomhof 
Het Kasteel 504 
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En leden goedkeuring vragen 
 
 
 
 
Redactie Vissersproat: 
J. Riemsdijk 
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Kopij sturen naar Redactie 
Vissersproat. 
Mail:   tog@upcmail.nl 
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Van de voorzitter, 
 
Beste TOG leden, dat er in 2018 voor u allen een gezond en visrijk jaar mag worden. 
Mijn 1e jaar als voorzitter is veel zoeken, praten en als bestuur beslissingen nemen 
waar we compleet en unaniem achter stonden. Niet alles heeft zo uit mogen pakken 
als we als hengelaars vereniging TOG gehoopt hadden. 
Een aantal mensen die teleurgesteld zijn en anderen die blij zijn met beslissingen en 
activiteiten. 
De wedstrijdcommissie die uitgebreid is en waar binnen de taken anders zijn 
uitgevoerd door andere mensen. Emond zal per maart 2018 stoppen als 
wedstrijdleider, hij heeft Karl Daley bereid gevonden het stokje als wedstrijdleider 
over te nemen. Carl zal samen met Erik de wedstrijden doen. Martin blijft de 
senioren doen en voor een aantal losse wedstrijden zijn we nog op zoek naar mensen 
die dit op zich willen nemen komend jaar. 
Binnen de jeugdcommissie waren ook strubelingen. Na veel praten en overleg 
binnen het bestuur is er uiteindelijk een knoop doorgehakt. Hierbij ben ik ervan 
bewust dat sommige mensen teleurgesteld zijn en het zeker niet met het besluit eens 
zijn. Gelukkig is er voor de jeugd alle activiteiten doorgegaan, competitie, forel-
vissen, feestavond. Dank voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Een vijver commissie die eenzijdig door het bestuur is opgeheven. Ingegeven door 
de gemeente en waterschap waarbij er duidelijk gesteld is dat we als hengelaars- 
vereniging TOG geen enkele bevoegdheid hebben om welke aanpassing, inrichting 
we aan een vijver willen geven. Gemeente en Waterschap willen  wel meedenken en 
luisteren maar de uitvoering zal door deze partijen uitgevoerd worden. 
Achteraf mensen beter en eerder moeten informeren en het de leden voor moeten 
leggen op de afgelopen vergadedring november 2017. 
Helaas stopt Patrick Bomhof binnen het bestuur als penningmeester. Hij heeft prive, 
werk te weinig tijd om alles voor TOG erbij te doen. Ik dank Patrick voor zijn inzet 
en opzet van het financiele gedeelte van TOG dat hij duidelijk en inzichtig heeft 
gemaakt en een potentiele nieuwe penningmeester in te werken en uit te leggen hoe 
het allemaal in zijn werk gaat, hoevel tijd erin gaat zitten. 
Mocht iemand willen of iemand weten die eventueel dit op zich wil nemen neem 
contact op met één van de bestuurs leden. 
Ik wens jullie een visrijk en gezond 2018. 
 
Voorzitter hengelaarsvereniging TOG, 

Jan Riemsdijk 
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Jaarvergadering TOG vrijdag 23 maart 2018 
 
Bij EAV aan de Landroststraat, Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. 
 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
 
-02- Notulen vorige ledenvergadering. 
 
-03- Ingekomen stukken 
           Brief Jannes Kars, vragen over vijvercommissie en jeugdcommissie 
 
-04- Visserijplan Apeldoorn 
 
-05- Jaarverslag secretaris over 2017 
 
-06- Jaaroverzicht penningmeester over 2017 
 
-07- Verslag van de kas commissie over 2017  
 
-08- Pauze 
 
-09- Vacature penningmeester. 

Patrick Bomhof is niet herkiesbaar. Is wel bereid een nieuwe kandidaat in 
te weken  
 

-10- Bestuur samenstelling, verkiezingen 
Voorzitter  Jan Riemsdijk  t/m jaarverg. 2019       
Penningmeester Patrick Bomhof  t/m jaarverg. 2018  Niet herkiesbaar   
Secretaris Theo Bonnink  t/m jaarverg. 2019 
Jeugd vertegenw. vacature   t/m jaarverg. 2019 voorstel Piet Bouws 
Wilp vertegenw. Geert Huisman  t/m jaarverg. 2019  
Algemene zaken Jan van Engeland  t/m jaarverg. 2018 herkiesbar 
Wedstrijd Com. Emond Scholten  t/m jaarverg. 2019 voorstel Karl Daley  
 
-11- Programma 2018 definitief 
 
-12- Rondvraag 
 
-13- Sluiting 

 



   H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn    6 

 
 
Ledenvergadering Hengelaarsvereniging TOG – Apeldoorn 
 
Vrijdag 24 november 2017 aanvang 20.00 uur bij EAV aan de Landrostlaan 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter. 
Jan opent de vergadering om 20.00 uur door de leden die aanwezig zijn welkom te 
heten, ook het  bestuur Wilp welkom op onze najaarsvergadering. 
Jan begint met enkele mededelingen. 
De vijvercommissie zal worden opgeheven, tijdens overleg in het bestuur ziet men 
geen meerwaarde van deze commissie, wij als bestuur willen alle betrokkenen 
bedanken voor hun inzet en ingebrachte ideeën. 

De jeugdcommissie is sinds 5 november opgeheven, dit naar aanleiding van het 
vertrek van diverse commissieleden het bestuur zal zich verder beraden over 
hoe verder te gaan, zodat onze jeugd hier van geen hinder gaat ondervinden. 
Wij als bestuur willen alle betrokkenen bedanken voor hun inzet en ingebrachte 
ideeën van de afgelopen jaren. 

 
-02- Notulen vorige vergadering. 
Iedereen heeft de notulen van de vorige vergadering in kunnen zien, er waren geen 
op of aanmerkingen. 
 
-03- Ingekomen stukken. 
Ron van IJzendoorn heeft zich afgemeld voor de vergadering. 
  
-04- Wedstrijdzaken. 
Het wedstrijdrooster dat gepresenteerd is over 2018 is nog een concept. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er een verzoek gedaan is om een aantal 
wedstrijden op zaterdag te plannen? 
De wedstrijdcommissie weet echter niets van dit verzoek en geeft aan dat dit 
organisatorisch moeilijk wordt. 
Afgesproken wordt dat er in 2019 naar gekeken gaat worden. 
De wedstrijden van de IJsselcup tellen allemaal mee met het koningskruis. 
Alle IJsselcup wedstrijden worden op zondag gevist. 

 
Clubkampioenschappen. 
TOG is 3e geworden met de clubkampioenschappen een prima resultaat. 
In 2018 moet de organisatie beter geregeld worden, er moet meer bekendheid aan 
gegeven worden via de site en Facebook. 
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-05-  Penningmeester. 
De contributie voor 2018 gaat met 1€ omhoog. 
De verhoging wordt gebruikt voor visuitzetting en het verbeteren van de vijvers. 
Onze ledenadministratie is overgegaan naar Sportvisserij Nederland. 
Harrie Middelink heeft nog een vraag over zijn lidmaatschap. 
Hij is erelid en krijgt hierdoor een gratis lidmaatschap van TOG, alleen is Harrie 
ook lid van Elburg en is daar hoofdlid? 
Eigenlijk betaalt hij dus in Elburg te veel? 
Kan TOG dit verschil terugbetalen? 
Antwoord, Harrie moet volgend jaar zijn lidmaatschap van Elburg om zetten naar 
bijlid en opgeven dat hij hoofd lid is van Apeldoorn. 
 
 
-06- Bestuurssamenstelling. 

 Samenstelling bestuur TOG Apeldoorn 
Voorzitter:    Jan Riemsdijk       2019 
Penningmeester:  Patrick Bomhof       2018 
Secretaris:   Theo Bonnink       2020 
 
Jeugd vertegenwoordiger: vacature voorstel Piet Bouws 2019 
Vertegenwoordiger Wilp: Geert Huisman       2019 
Wedstrijd commissie:  voorstel Karl Delay 
Algemene zaken:  Jan van Engeland        2018 

 
-07- Prijsuitreiking seizoen 2017. 
 Het woord is aan Emond Scholten, Karl Daley en Erik Hendriks. 
  
       Vrije hengel. 

1. Bram van de Ploeg 
2. Jochem van Rooijen 
3. Maikel van de Velde 

Hoogste dag gewicht 47 kilo. 

        Senioren. 
1. John Krenger 
2. Jochem van Rooien 
3. Willem Wegerif 

Hoogste dag gewicht 13,300 door Bram Ploeg. 
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IJsselcup 

1. Jochem van Rooijen 
2. G. Kerkdijk 
3. Karl Daley 

Hoogste dag gewicht 33 kg door Tom Borst. 
 
Koningskruis. 

1. Jochem van Rooijen 
2. Harrie Middelink 
3. Bram Ploeg 

Allemaal van harte met jullie prestatie. 
 
-08- Rondvraag: 

Koos Koers: Tijdens de nachtwedstrijd hebben er niet leden 
meegedaan? Mag dat? 

Koos is van mening dat het namelijk niet kan. 
De wedstrijdcommissie ( Karl Daley) antwoord dat het aan hem gevraagd 
is en dat hij omdat er zo weinig deelnemers waren dit heeft goedgekeurd. 
Koos antwoord hierop dat er afgesproken is dat voor iedere wedstrijd een 
controle zou plaatsvinden op het lidmaatschap? 
Het reglement zal aangepast worden dat ook de “koppelmaat” lid moet 
zijn van TOG 
Koos Koers: Kan de communicatie op de site verbeterd worden de 
uitslagen worden veel te laat op de site geplaatst. 
Dit is besproken binnen het bestuur en zal in 2018 verbeteren. 
 
Harrie Middelink: Waarom staan de vaste stok wedstrijden niet op de site? 
Zal ook opgepakt worden en in 2018 worden verbeterd. 
 
Harrie Middelink:  Waarom is het Koningskruis 1 prijs geworden? 
 Geen bloemen voor de 2e en 1e plaats? 
 Is dit een beslissing van het bestuur?  
       
Erik Hendriks:       Is de meerval beschermd, mag die in het leefnet? 
      Nee, de meerval is een beschermde vis. 
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Jan Pelgrim: Geeft een waarschuwing aan de vissers die meer dat 20 
kilo in hun net hebben, als Oost-Nederland hierachter komt wordt er geen 
vergunningen meer uitgegeven. 
Begreep dat de samenwerking met Deventer was opgezegd en dat er niet 
meer gevist mag worden door TOG leden in de Bolwerkkolk? 
Dit gaat leden kosten, er wordt graag gevist in de Bolwerkkolk? 
Deventer mag nu wel in Apeldoorn vissen, maar Apeldoorn niet in 
Deventer? 
Bestuur Apeldoorn gaat hierover in gesprek met Deventer. 
 
Gerrit Karrebeld:  Bedankt het bestuur van TOG voor de prettige 
samenwerking van het afgelopen jaar en hoopt op een goede 
samenwerking tijdens de gezamenlijke wedstrijden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 
 

 
Voorzitter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 

 
 
 
 
 Secretaris: 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .     
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T.O.G. afdeling  Wilp    
 
Geachte leden. 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2018. 
 
Deze vergadering vindt plaats op  
Vrijdag 9 maart 2018 bij fam. Schrijver, Oyseweg 2 Wilp. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 
 
-01- Opening door de voorzitter. 
-02- Notulen vorige vergadering. 
-03- Ingekomen stukken. 
-04- Jaarverslag secretaris. 
-05- Jaarverslag penningmeester. 
-06- Verslag kascommissie (A.de Valk -M.Roeterdink en reserve M.Kars) 
-07- Wat te melden T.O.G. Apeldoorn ( Geert Huisman ) 
 
-08- Bestuursverkiezing: 

Onze bestuurslid T.kl.Swormink is aftredend. 
Hij stelt zich opnieuw beschikbaar, tegen kandidaten kunnen zich voor 
aanvang van de vergadering schriftelijk mede ondertekend door vier leden 
melden bij de secretaris.  
 

-09-PAUZE. 
 
-10- Uitreiking prijzen kampioenen. 
-11- Behandeling wedstrijd programma. 
-12- Wijziging wedstrijd leiding 
-13- Rondvraag. 
14- Sluiting vergadering. 
 
Tot ziens op 9 maart 2018. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
G.Karrenbeld, secretaris. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 
 

Visuitzetting Zuiderpark 
 
In de maand december 2017 heeft er wederom een visuitzetting plaatsgevonden in 
de vijver in het zuiderpark in de wijk Apeldoorn zuid. deze uitzet is gedaan om dat 
de aalscholvers een gedeelte van de vorige uitzet te niet hadden gedaan. 
De uitzet bestond uit , 
50 kilo spiegelkarper, 100 kilo schubkarper van 1 tot 2 kilo per stuk, en 125 kilo 
kruiskroeskarper. 

 

Visuitzetting Laan van de Leeuw 
 
In de maand december 2017 heeft er een visuitzetting plaatsgevonden, in de 
nieuwe vijver in de wijk Zuidbroek  aan de Laan van de Leeuw, 
Er is 300 kilo kruiskroeskarper, 50 kilo rietvoorn en 50 kilo zeelt uitgezet.  
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

TOG jeugd op forel jacht 

Op zaterdag 23 september 2017  is de TOG jeugd op forellen jacht geweest in de 
forellenkwekerij in Emst .Maar liefst  24 deelnemers melde zich om 12.30 uur  aan 
het toegangshek van het smallert in Emst om op forel te gaan jagen, de 
jeugdcommissie had een hele vijver afgehuurd voor onze jeugd, ook konden de 
deelnemers gebruik maken van de speeltuin en kano vijver. 
Er werden diverse forellen gevangen van 1 tot 1,5 kilo, de een slepend de ander 
met een vlieg of dobber en andere weer met de vaste stok. Wat de commissie 
opviel was dat onze jeugd bijzonder handig was met de hengel met werpmolen, 
sommige gooide zover dat de vijver voor hen te klein was, andere gooide 
verschillende malen met een dichte beugel van de molen voor hen was de vijver 
veel te groot. In de loop van de middag had iedereen door hoe  het werkelijk moest 
en werd er redelijk vis gevangen..   
Om 17.00 uur was deze middag ten 
einde  en werd de gevangen vis  
vakkundig door onze jeugd en de 
begeleiders schoongemaakt., Om 
17.00 uur  kwam er een einde aan 
deze dag, na het delen van de 
gevangen vis en het uitwisselen 
van recepten voor het bakken, 
grillen, of roken van de gevangen 
forel  ging  iedereen met een 
tevreden gevoel huiswaarts.  
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 
 

Feestavond T.O.G. jeugd 2017, ook 
dit jaar weer massaal  bezocht  

Op 4 november 2017 was het weer zover, onze jaarlijkse 
feestavond voor de jeugd, de avond stond in het teken van de 
huldiging van onze kampioenen. 
Het was wederom een gezellige drukte deze avond. Na de 
opening werd er begonnen met een ronde bingo met vele mooie 
prijzen. Na de eerste ronde bingo werd de aanmoedigingsprijs 
uitgereikt, deze prijs was beschikbaar gesteld door Jan Borghoff 
deze prijs ging dit jaar naar Isa Rietveld en Luca Bouws. 
Na het uitreiken van de aanmoedigingsprijs waren de winnaars 
van de Chris Stein trofee aan de beurt  dit waren Jordy van de Bij 
in de B.klasse en Jordi Jansen in de A.Klasse  zij kregen hun prijs 
voor de grootste vis van het afgelopen seizoen, de trofeeën waren 
beschikbaar gesteld door Chris Stein  Tijdens de pauze was er 
een grote verloting met maar liefs 250 prijzen, na de pauze 
werden de kampioenen van 2017  gehuldigd. Ook werd er nog 
een ronde bingo gespeeld , aan het einde van de avond ging 
iedereen beladen met de gewonnen prijzen voldaan huiswaarts. 
Onze dank gaat natuurlijk uit naar al onze sponsoren,  
Hengelsport Apeldoorn, Frits Woltman, Jan Borghoff,  RG 
Tweewielers, Dirk van de Broek, en Chris Stein voor het 
beschikbaar stellen van sponsoringsgelden en of prijzen voor 
onze feestavond.           
Ook willen wij de vrijwilligers Gerda, Paulien, Ramona en Ilonka 
bedanken die de catering voor hun rekening hebben genomen . en 
de vrijwilligers die hand en span diensten hebben verricht tijdens 
onze feestavond of tijdens de onze activiteiten het afgelopen jaar. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

De Jeugd kampioenen van 2017:  
 
Kampioen  A. klasse 2017  
1. Jordi Jansen   296 punten 
2. Anouska Kars   290 punten 
3. Michel Mulder   276 punten 
    
Kampioen  B. klasse 2017  
1. Justin Dallinga   284 punten 
2. Jordy van de Bij   246 punten 
3.  Leslie van de Velde  234 punten 

 
De Chris Stein Trofee voor de grootste vis van 2017 
Is gewonnen door: 
A. Klasse  Jordi Jansen        
B. klasse.  Jordy van de Bij    

 
De Jan Borghoff  aanmoedigingsprijs 2017  is gewonnen door 

Isa Rietveld en Luca Bouws. 
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Beste vereniging TOG, 
 Op 05-02-2018 hebben we een overleg gevoerd over het visplan Apeldoorn. Jarno 
is langs geweest en samen met hem hebben we een inventarisatie gemaakt van 
dingen die moeten gebeuren voor het visplan. De basis voor het visplan zijn de 
factsheets. Een factsheet is een A4 met hierop de belangrijkste informatie van het 
water. In de bijlage vinden jullie een handleiding hoe je de factsheets kunt 
opstellen. Naast de factsheets vormen de vangstgegevens van de visserijkundige 
onderzoeken een ander belangrijk onderdeel van het visplan. Samen met Jarno 
hebben we een selectie gemaakt van een aantal wateren die volgens ons onderzocht 
moeten worden. Van de omcirkelde wateren dienen dus in ieder geval factsheets 
gemaakt te worden. Van de overige wateren kunnen factsheets gemaakt worden 
voor de meest representatieve stukken. Veel van het water staat met elkaar in 
verbinding en zal dus ook erg op elkaar lijken. Van een bepaalde wijk kan dus 1 
water gepakt worden als deze representatief is voor eigenlijk al het water in die 
wijk. Zo hoef je niet voor ieder slootje een factsheet op te stellen. Het mooiste 
moment om de factsheets op te stellen is in de zomerperiode wanneer de 
waterplanten het meest aanwezig zijn, dit is van belang voor de bedekking van de 
waterplanten. 
 Als de factsheets van de zomer gereed zijn, kunnen we in de wintermaanden aan 
het einde van 2018 / begin 2019 de visserijkundige onderzoeken uitvoeren. Het 
visplan wordt na deze onderzoeken opgesteld zodat we hopelijk in het 2e kwartaal 
van 2019 een mooi product hebben liggen. Nadien kijken we gezamenlijk of 
we de benoemde knelpunten in het visplan kunnen tackelen door in gesprek te gaan 
met de gemeente en/of het waterschap. 

 Te maken factsheets; 

Vijver Zuiderpark 

Twee vijvers aan de Malkenschoten (nagelpoel vijver) 

Vijver aan de Rijnstraat 

Vijver aan de Fauststraat 
Matenpark 
Vijver aan de laan van Malkenschoten (Philipsvijver) 
Overige relevante wateren die representatief zijn voor Apeldoorn 
 
SVON beleidsmedewerker Mark Kouwenhoven 
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Visserijplan Apeldoorn 
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Vrije hengel 2018 

 
 
Senioren 2018 

25-apr wo 1e senioren Ijssel Welsum 10.00-15.00 
09-mei wo 2e senioren Ijssel Bolwerk 10.00-15.00 
23-mei wo 3e senioren Jachthaven Deventer 10.00-15.00 
06-jun wo 4e senioren Ijssel Welsum 10.00-15.00 
20-jun wo 5e senioren Bolwerkskolk 10.00-15.00 
04-jul wo 6e senioren Strekam Wilp 10.00-15.00 
18-jul wo 7e senioren Zuiderpark 10.00-15.00 

01-aug wo 8e senioren Nw. Zandgat  Wilp 10.00-15.00- 
15-aug wo 9e senioren Ijssel Terwolde 10.00-15.00 
29-aug wo 10e senioren Bolwerkskolk 10.00-15.00 

 
IJssel wedstrijden 2018 
 

23-sep zo 1e IJssel wedstrijd IJssel Terwolde 08.00-13.00 

30-sep zo 2e IJssel wedstrijd IJssel Welsum 08.00-13.00 

21-okt zo 3e IJsselwedstrijd IJssel Terwolde 08.00-13.00 

28-okt vr 4e IJsselwedstrijd IJssel Bolwerk 08.00-13.00 

     
 

 
15-apr zo 1e vrije hengel Eem Bestevaer  08.00-13.00 
29-apr zo 2e vrije hengel Eem Daatselaar  08.00-13.00 
03-mei zo 3e vrije hengel Eem Bestevaer  08.00-13.00 
10-jun zo 4e vrije hengel Urkervaart dwarsvaart >fietsbrug 

 08.00-13.00 
01-jul zo 5e vrije hengel Bolwerskolk 

 08.00-13.00 
15-jul zo 6e  vrije hengel Urkervaart dwarsvaart >fietsbrug 

 08.00-13.00 
22-jul zo 7e vrije hengel Ketelmeer haven >Loswal 

 08.00-13.00 
29-jul zo 8e vrije hengel Jachthaven Deventer 

 08.00-13.00 
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Losse wedstrijden 2018 
 
08-apr zo 1e Apeldoorn / Wlp IJssel Strekdam  Wilp 07.30-11.30 
26-mei za Nationale Hengeldag IJssel Bolwerk 07.30-11.30 
03-jul di Zomeravond wedstrijd Zuiderpark 19.00-21.30 

11/12aug za/zo Nachtkoppel L.V.  t.o. Flats 19.00-07.00 
02-sep zo 2e Apeldoorn / Wilp IJssel  Moria 07.30-11.30 

07-okt zo koppel IJssel IJssel Terwolde 08.00-13.00 
 
 

Selectie-overige wedstrijden 2018 
 

07-apr za N.O.K. Beukerskanaal  
14-apr za Noord Oostelijk Kampioenschap Beukerskanaal  
19-mei za Sel. O.N. Korps dobberdragend Beukerskanaal  
02-jun za Rayon 2 individueel ???  
02-jun za Sel. O.N. Ind   < en > 50 jaar Beukers kanaal  
09-jun za Sel. O.N. Feeder+ teams Twente kanaal Lochem en Almen 
23-jun za Federatie wedstrijd O.N. Dames Ommer kanaal 

 
22-sep za Barbeel wedstrijd  O.N. Veessen 

 
06-okt za Finale Federatief Kampioenschap Twentekanaal Eefde (boven Sluis) 

20-okt za Prijzen wedstrijd ??? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-jun za Sel. O.N. Junioren         Beukers kanaal 
 

06-okt za Rayon 2 korpsen          Welsum 
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Winnaars 2017 
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Winnaars 2017 

 
 

Aanpassing in het reglement en programma:  
Voorstel aan Algemene ledenvergadering 23-03-2018 
 
Vrijehengel en Nachtwedstrijd,  
Koningskruis zal uit 8 wedstrijden bestaan nu negen Nachtwedstrijd komt te 
vervallen  
 
Nachtwedstrijd :  
Deelnemers buiten de vereniging zullen worden toegestaan, voorwaarde geldige 
visvergunning en ten minste lid van TOG Apeldoorn per koppel. 
Prijzen (geld) vrijehengel wedstrijden. 
Het contributie per wedstrijd zal als prijzen uitgekeerd worden in contanten na 
afloop 1 tot 4 prijzen 
Het deel die de TOG als bijdrage levert zal bij de prijsuitreiking verdeeld worden 
als prijzen geld 1 tot 4. 


