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De Regge is in ere hersteld.

Onderzoekers aan het werk in de Vecht.

DE REGGE
BLAUWE SLAGADER VAN TWENTE

Deze ondertitel kreeg in 1998 ook de ‘Reggevisie’ mee van het 
toenmalige waterschap Regge & Dinkel. Sinds deze publicatie – een 
vooruitblik op het jaar 2020 – zijn talloze inrichtingsprojecten langs 
het riviertje gerealiseerd, van Diepenheim tot Goor en van Marle tot 
Ommen. De Regge is nu met recht de blauwe slagader van Twente te 
noemen.

TERUGVANGEN
Ter aanvulling op het onderzoek 

willen we in het voorjaar van 2020 
met hulp van sportvissers gezenderde 

windes terugvangen. Interesse om mee 
te doen? Hou dan onze website of 
de Facebookpagina van Swimway 

Vecht in de gaten.

>> 
ZENDERTJE
In februari en maart van dit jaar stond 
de winde op het onderzoeksprogram-
ma, omdat deze vissoort in het vroe-
ge voorjaar de Vecht optrekt om zich 
voort te planten. Omdat de zegen, 
staand want en het elektroapparaat 
niet de benodigde vissen opleverden, 
werden lokale sportvissers ingezet. 

SWIMWAY VECHT
WINDETREK ONDER DE LOEP
In deze nieuwe regio-editie geven we weer een update over het vier jaar durende vismigratieproject 
Swimway Vecht – een initiatief van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta 
waaraan ook Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost-Nederland meedoen. Dankzij het project 
weten we steeds meer over de Vecht als migratierivier voor vis. Over enkele jaren hopen we een 
optimaal migratiesysteem aan te kunnen leggen.

Met succes: maar liefst 69 flinke exempla-
ren die binnen enkele uren werden gevan-
gen, kregen een VEMCO-zendertje in de 
buikholte waarna ze de reis naar hun paai-
gronden konden voortzetten.

WINDES IN ALLE STUWVAKKEN
In de zeven stuwvakken vanaf de mon-
ding van de Vecht in het Zwarte Water tot 

de grens met Duitsland zijn 22 hydro-
foons geïnstalleerd die signalen van de 
VEMCO-zenders kunnen ontvangen. Bij 
elke stuw ligt een vispassage en bij het 
uitlezen van de ontvangers bleken uit-
eindelijk maar liefst 330.000 signalen te 
zijn opgeslagen. Tot grote vreugde van 
de onderzoekers waren in alle stuwvak-
ken signalen geregistreerd. De windes 
zijn met name tijdens de hoge afvoeren 
in maart de rivier opgetrokken voorbij de 
zes stuwen in het Nederlandse deel.

TERUGREIS NA PAAIEN
Opvallend is dat het aantal gezender-
de windes afnam in stroomopwaartse 
richting. De meeste windes zijn direct 
na de paai begonnen aan hun terugreis 
naar de monding van de Vecht. Naar ver-
wachting zwemmen zij volgend voorjaar 
weer de rivier op om zich voort te plan-
ten. Tot en met het voorjaar van 2021 zijn 
deze vissen te traceren dankzij de zender 
in hun buik. In 2020 en 2021 zullen nog 
eens zestig windes zo’n zender meekrij-
gen. Door het uitlezen van de ontvan-
gers zijn de zwemroutes van de windes 

exact in beeld gebracht. Bovendien 
weten we hoe lang ze zich op-

houden in een stuwvak en 
hoeveel stuwen ze per dag 

passeren.

FOREL, KWABAAL 
EN HOUTING
In de Vecht komen ook 

trekvissen voor die zich in 
en rond de winter voort-

planten, zoals de Atlantische 
forel, kwabaal en houting. Deze 

soorten zijn het afgelopen najaar on-
derzocht, waarbij eveneens verschillende 
vissen een zender kregen. De resultaten 
van deze deelonderzoeken presenteren 
we in de volgende regio-editie.

Het huidige waterschap Vechtstro-
men heeft in samenwerking met 
diverse partijen het Reggedal om-

gevormd tot een prachtig gebied. De rivier 
heeft voor een groot deel haar natuurlij-
ke en oorspronkelijke loop teruggekregen 
ten behoeve van de balans tussen water-
berging en waterafvoer. Goede waterstan-
den voor de landbouw en ruimte voor wa-
ter en natuur staan hierbij voorop. Nu de 
rivier ‘klimaatproof’ is ingericht, kunnen 
structurele verdroging en wateroverlast 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Daar-
naast verbetert de waterkwaliteit, waar-
van dieren en planten profiteren.

REGGEDAL ENTER
Eén van de grote herstelprojecten betrof het 
Reggedal bij klompenmakersdorp Enter in 
de gemeente Wierden. De Regge is meande-
rend aangelegd, de oevers zijn verflauwd en 
diverse stuwen zijn weggehaald of voorzien 
van vispassages. Vis kan hierdoor vanaf de 
Overijsselse Vecht weer de Regge optrekken. 

Na de definitieve oplevering van het project 
gaat een groot aantal hectares nieuwe na-
tuur in eigendom over aan Stichting Enters 
Reggedal. Samen met andere beheerders 
houden zij het landschap in stand en ver-
sterken ze het waar het kan – alles op een zo 
natuurlijk mogelijke wijze.

’T ZUMPKE
Rivierherstel, recreatie en behoud van het 
streekeigen karakter gingen in Enter hand 
in hand. Een prachtig voorbeeld hiervan is 
de Enterse Zomp. De plaatselijke hengel-
sportvereniging heeft er zelfs zijn naam 
aan te danken: HSV ’t Zumpke. De Regge 
werd in vroegere jaren namelijk bevaren 
met zompen. Dat zijn kleine transport-
schepen met een geringe diepgang die ook 
bij zeer lage waterstanden nog kunnen 
varen. Al in ver vervlogen tijden werden 
op scheepswerven in Enter de Reggezom-
pen gebouwd. Inmiddels gebeurt dat weer 
op ‘De Waarf’ (botenwerf) en kun je boot-
tochtjes maken op de heringerichte Regge.

VOLOP VISMOGELIJKHEDEN
De Regge is nu weer een prachtig, visrijk 
riviertje met volop mogelijkheden voor de 
hengelsport. Struinend vissen of statisch 
op speciaal ingerichte visplekken of op een 
(mindervaliden)steiger – het kan allemaal 
langs de Regge. Grote zeelten, blankvoorns 
en brasems maar ook roofvissen als snoek 
en baars zijn goed te vangen, net als alver, 
riviergrondel en kolblei. Ook nieuwe soor-
ten als roofblei en marmergrondel hebben 
de Regge inmiddels gevonden.

KWABAAL EN ATLANTISCHE FOREL
Nu de Overijsselse Vecht en de Regge weer 
hersteld zijn, uiten betrokken organisaties 
hun wens om de oorspronkelijke visstand 
weer te herstellen. Sportvisserij Oost-Ne-
derland zal samen met deze partijen on-
derzoeken of uitzet van de kwabaal en At-
lantische forel (voorheen aangeduid als 
zeeforel) mogelijk is. Het zou toch fantas-
tisch zijn als ook deze soorten weer in de 
blauwe slagader van Twente zwemmen.
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IDEALE VISPLEKKEN VOOR 
GENEMUIDENSE JEUGD
Hengelsportvereniging Het Zwartewater uit Genemuiden heeft met 
zo’n 200 JeugdVISpashouders een bloeiende jeugdafdeling. 
Jeugdwerk staat bij deze vereniging dan ook hoog in het vaandel. 
Omdat vissen in de stadsgracht – beter bekend als de Bermsloot 
– vrijwel niet meer mogelijk was, liet de vereniging het water 
volledig opknappen. Daarbij werden ook twintig nieuwe 
visplaatsen aangelegd. 

Er wordt weer volop gevist in de Bermsloot.   

De ‘kwakbak’ bleek een echte publiekstrekker.

M et onder meer poken van hengels, breeklijnen, belly-
boats, vangstverhalen én zo’n 200 enthousiaste be-
zoekers was de eerste editie van Meerval Mania op 

zaterdag 8 juni een succes. Meervalshop Tom-Cat verkocht ter 
plaatse materialen van de populaire merken Zeck, Black Cat en 
Mad Cat. Wie zijn geluk wilde beproeven, kon bij de verlotings-
kraam leuke prijzen winnen. Ter oriëntatie op een visreis naar de 
Ebro konden bezoekers terecht bij de Meervalspecialist. De beide 
federaties besteedden aandacht aan loodvrije materialen onder 
het motto ‘Sportvisserij Loodvrij’.

CLONCKEN
Naast een volledig opgetuigde visboot, die veel bekijks trok, bleek 
ook de zogeheten kwakbak een echte publiekstrekker. Hier kon-
den bezoekers verschillende soorten kwakhout testen (het zoge-
heten ‘cloncken’). Terwijl sommigen hun bijzondere talent lieten 
horen, bleef het bij anderen bij verwoede pogingen en tevergeefs 
gespetter. Dit tot grote hilariteit van de omstanders.

MEERVAL WERELDWIJD
In de lezingzaal vonden maar liefst drie lezingen plaats. Roy 
Noom, meervalvisser van het eerste uur, trapte af met een boei-
end verhaal over statisch vissen vanaf de kant waarbij diverse 
aassoorten en materialen de revue passeerden. Arnout Terlouw 
wist het publiek voor zich te winnen met een ‘reis door de tijd’ 
over de 28 jaar waarin hij al op meerval vist – niet alleen in Ne-
derland maar ook in tal van verre landen. In zijn verhaal schetste 
hij de complete ontwikkeling van zowel materialen als technie-
ken. Ook zijn uitleg over de verschillende watertypen en verhalen 
over monsterlijke meervallen maakten diepe indruk op het pu-
bliek.

VANUIT DE BELLYBOAT
Hekkensluiter van de sprekers was Ronnie Jonker, die zijn suc-
cesvolle ervaringen met het vissen vanuit de bellyboat op de 
Nederlandse rivieren deelde. Een superspannende visserij 
waarbij je wel heel dicht bij de grootste zoetwatervis van 
Nederland komt!

DEMO’S
Op de IJsseloever stonden opstellingen om onderwaterdobbers 
en boeien mee af te spannen om op de juiste positie te blijven 
liggen. Ook voor het spinvissen op meerval en vissen vanuit een 
bellyboat vonden demonstraties plaats. Het werd nog even span-
nend toen een bellyboatvisser een groot symbool zag stijgen op 
de dieptemeter en ook kortstondig geknabbel aan het haakaas 

MEERVAL MANIA 2019
Sinds het dankzij Sportvisserij Nederland is toegestaan om gericht te vissen op de Europese meerval 
(Silurus glanis), is deze indrukwekkende oervis onder sportvissers ongekend populair. Sportvisserij Oost-
Nederland en Hengelsport Federatie Midden Nederland staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een 
nieuw evenement aan de Overijsselse/Gelderse IJssel: Meerval Mania 2019, voor en door meervalvissers.

voelde. Helaas blies de harde wind hem van zijn stek waarmee de 
kans op deze meervalvangst was verkeken.

MEERVAL MANIA 2020
Al met al kijken we terug op een geslaagde eerste editie van 
Meerval Mania. De plannen voor een tweede editie zijn inmid-
dels gemaakt. Interesse? Noteer dan alvast zaterdag 6 juni 2020 
in je agenda.

 “Kijk eens, Paul! Ik heb al 39 cen-
timeter vis!” In de emmer 
van het blonde jochie zwem-

men twee voorns. “Harstikke goed, Ru-
ben!”, roept Paul terug. De jeugdige 
vissers kennen vismeester Paul en hij 
kent de jeugd, allemaal bij naam. Het is 
een mooie zomeravond in juli en in de 
Bermsloot wordt een jeugdwedstrijd 
gevist. Dat sportvissen in Genemuiden 
leeft, blijkt wel uit het feit dat gemid-
deld zo’n zestig vissertjes aan deze wed-
strijden (acht in totaal) meedoen en dat 
hun ouders, opa’s, oma’s en zelfs hele 
gezinnen daarbij komen kijken. Maar 
liefst acht vrijwilligers van de vereni-
ging begeleiden de wedstrijd vanavond.

BIJNA DICHTGEGROEID
Het idee om voor de jeugdvissertjes van 
Genemuiden een mooi en veilig viswa-
ter te creëren, speelt al jaren. De Berm-
sloot is daarvoor de ideale locatie. Het 
water ligt centraal in Genemuiden pal 
langs een groenstrook, waardoor kin-

deren er eenvoudig en veilig bij kunnen ko-
men. Er werd al eerder een zomercompetitie 
gevist en elk jaar vinden er gemiddeld tien 
vislessen plaats. Op de laatste vrijdag van 
de zomervakantie organiseert de vereniging 
traditiegetrouw een viswedstrijd voor alle 
kinderen uit Genemuiden – lid of geen lid.

SAMENWERKEN EN OVERLEG
Ondanks de fraaie ligging was de wa-
terstand in de Bermsloot in de loop der 
jaren zozeer gedaald dat het in 2018 nog 
maar 40 cm diep was. De planten tier-
den er welig, waardoor vissen haast on-
mogelijk was. Tijd voor actie dus. HSV 
Het Zwartewater maakte een plan voor 
herinrichting en vond hulp bij de ge-
meente en omwonenden. Ook financi-
eel kwam er steun: de gemeente betaal-
de het leeuwendeel van de kosten en de 
Provincie Overijssel stelde subsidie be-
schikbaar. Zelf betaalde de vereniging 
ook een groot deel mee aan het project.

WERK IN UITVOERING
Het werk bestond uit verschillende fa-
sen. Nadat het water was uitgebag-
gerd tot een diepte van ongeveer één 
meter, werden de oevers geheel geëga-
liseerd en de kanten hersteld. Vervol-
gens kwamen er twintig nieuwe vis-
plekken bij in de vorm van betonplaten 
van een vierkante meter, stuk voor stuk 
voorzien van een steknummer en het 
verenigingslogo. Tenslotte werden er 
plompenbladen aangeplant en de vis-
stand werd op peil gebracht met bra-
sem, voorn, karper, zeelt en kolblei. In-
middels wordt er weer volop gevist in 
de Bermsloot en bieden de verbeterde 
vismogelijkheden weer volop mogelijk-
heden om jeugd lekker aan het vissen 
te houden en te krijgen. 
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Sportvisserij Oost-Nederland heeft sinds 
afgelopen zomer officieel twee wedstrijdcoaches 
in dienst: Marc Zwaan uit het Drentse Nijensleek 
en Mandrie Ligtenberg uit Hellendoorn. Doel van 
de coaches is jeugdtalenten in de regio scouten en 
begeleiden richting het nationale wedstrijdvissen. 
In 2020 willen ze met minimaal één federatief 
team meedoen aan de Top Teamcompetitie Dames 
en Junioren U20. Met een financiële bijdrage van 
NOC*NSF aan Sportvisserij Nederland wordt het 
werk van de coaches ondersteund. Mandrie Ligtenberg koestert geen geheimen als wedstrijdcoach. Marc Zwaan verwacht van zijn ‘leerlingen’ een flinke dosis motivatie.

A ls klein jochie leerde Mandrie vissen van zijn vader, 
waarna ze er vaak samen op uit trokken om snoekbaars 
te vangen voor de pot. Mandrie ontdekte dat onder de 

brug goed baarzen te vangen waren en volgde het voorbeeld van 
zijn vader. Met een blik vol rechtopstaande, levende baarzen ver-
raste hij zijn moeder, die hem snel leerde dat een sportvisser ook 
best vissen terug mag zetten. Op latere leeftijd bracht een vis-
maat hem in contact met het wedstrijdvissen, waaraan hij direct 
verslingerd was en tot op de dag van vandaag plezier beleeft.

GEEN GEHEIMEN
Mandrie is een gezellige prater, iets wat hij ook graag langs de 
waterkant doet. “Geheimen heb ik niet”, zegt Mandrie. “Als men-
sen willen weten hoe ik vis en met welk materiaal of aas, dan 
vertel ik dat. Het leukst vind ik het om aan kinderen ‘visles’ te ge-
ven. Cruciaal in het begin is dat ze eenvoudig vis kunnen vangen 
en dat je ze leert hoe ze moeten peilen. Pas als ze vervolgens ook 
vis vangen, geloven ze je.”

WINNAARSMENTALITEIT
Het prijsgeven van zijn tips en trucs neemt niet weg dat Man-
drie tijdens zijn wedstrijden altijd wil winnen. “Het gaat mij om 
de eer”, zegt hij daarover. “Het streelt mij als ik de buren eraf vis.” 
Mandrie is nog altijd zeer actief als sportvisser. Lukt het ene niet, 

JUNIOR 
TOPVISSER 
WORDEN?
LAAT JE COACHEN!

dan moet het anders: een ander haakje, een andere dobber, een 
andere diepte – noem maar op. Er zijn plenty mogelijkheden om 
uiteindelijk op dat podium terecht te komen. 

AFSPRAKEN NAKOMEN
Mandrie’s sociale karakter en sportviskennis helpen hem om 
jeugdig sportvistalent naar een hoger niveau te begeleiden. Ge-
duld is daarbij het toverwoord. “Kinderen moeten eerst de ruimte 
krijgen om hun eigen manier van vissen te laten zien. Pas daarna 
kun je ze helpen om zichzelf te verbeteren”, vindt Mandrie. 
Daar staat tegenover dat zijn ‘leerlingen’ zich aan afspraken moe-
ten houden. Op tijd bij het water zijn en het materiaal in orde 
hebben, zijn volgens Mandrie simpelweg zaken die bij een gemo-
tiveerde wedstrijdvisser horen. “Natuurlijk is er altijd een plan B 
als iemand bijvoorbeeld pech heeft met zijn spullen, maar in de 
basis moet het voor mekaar zijn”, aldus Mandrie.

MARC ZWAAN (1957)
Marc wil zichzelf beslist geen topvisser noemen, ook al kan hij 
best een beetje vissen en weet hij wat er tegenwoordig zoal te 
koop is aan materialen – vooral in de wedstrijdvisserij. “Als wed-
strijdcoach zie ik mijzelf meer als een verbinder tussen talenten, 
topvissers, ouders en verenigingen. Voor jonge talentvolle vissers 
die écht naar de top willen, zullen anderen de handen ineen moe-

ten slaan. Ik wil daar wel graag mijn bijdrage aan leveren.” 

VAN 7 NAAR 9
Tijdens zijn jarenlange inzet in de wedstrijdcommissie van Sport-
visserij Oost-Nederland zag Marc vooral jeugd die met een een-
voudige vaste hengel vist. Degenen die opvallen door succes vis-
sen op z’n minst met elastiek in de hengeltop. Volgens Marc is dat 
ook een absolute must om beter te vissen en om meer grotere vis 
te vangen dan de rest. “Combineer je beter materiaal met goede 
begeleiding door topvissers, dan pas heeft een kind echt kans om 
zichzelf te verbeteren. Anders gezegd: wie een 7 haalt met zijn 
vistalent, kan er zeker een 9 van maken met de juiste hulp”, aldus 
Marc.

KANSEN GRIJPEN
Het aanstellen van wedstrijdcoaches vindt Marc een positieve 
ontwikkeling en een uitgelezen kans voor federaties om bij het 
landelijke beleid aan te haken. Door samen op te trekken, kun-
nen topvissers onderling hun kennis delen en vissende jeugd het 
wedstrijdvissen in verschillende watertypen laten ervaren. Ver-
enigingen spelen daarin een belangrijke rol, aangezien de talen-
ten daar vandaan moeten komen. Om ze te kunnen scouten moet 
de vereniging ze met interessante programma’s aan het water 
zien te krijgen.

JEUGD WIL VANGEN
“Topvisser worden vergt een flinke berg motivatie omdat je hele 
dag in het teken van vissen moet staan”, aldus Marc. “Ook de 
voorbereiding en het reizen nemen veel tijd in beslag.” Om ge-
motiveerd te blijven, acht Marc het cruciaal dat jeugd vis vangt. 
Geschikt viswater met hoge vangkansen biedt daarvoor de ba-
sis, vindt hij net als Mandrie. Daarnaast moeten ouders volledig 
achter hun kind staan en willen investeren in tijd en materialen. 
Marc ziet hierin voor zichzelf een schone taak weggelegd. Hij wil 
ouders goed informeren en betrekken bij de wedstrijdsport.

MARC’S GOUDEN TIP
Om succesvol topvisser te worden, moet je volgens Marc leergie-
rig zijn en veel geduld hebben voor het ontwikkelen van je vista-
lent. Een gedegen voorbereiding en het organiseren van je mate-
rialen – zeker tijdens wedstrijden – is daarbij essentieel.

>> Wil jij ook een topvisser worden en die kampioenstitel in de 
wacht slepen? Neem dan snel contact op met een van onze wed-
strijdcoaches via wedstrijdcoachmandrie@sportvisserijoostneder-
land.nl of wedstrijdcoachmarc@sportvisserijoostnederland.nl.

Mandrie: 
"Mijn ultieme 
wens als wed-
strijdcoach is 
jeugd begelei-

den naar de 
Nederlandse 

top."
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Het winnende team van 
visserijvereniging De 
Hengelsport Zwolle.

Deelnemers aan de federatieve finalewedstijd 
kregen vooraf elk twee loodvrije voerkorven.

Onder een stralende zon op deze 
officiële eerste herfstdag klonk 
om stipt 11 uur het startschot 

voor de wedstrijd. Strijdtoneel was het 
Beukerskanaal nabij Giethoorn, een 
mooi wedstrijdtraject waar jaarlijks 
veel wedstrijden plaatsvinden en waar 
de vangsten gedurende het jaar flink 
kunnen variëren. Inspelen op de om-
standigheden en je tactieken aanpas-
sen zijn hier de toverwoorden. De deel-
nemers genoten van de wedstrijd en 
de leefnetten raakten steeds voller. Na 
vier uur vissen klonk het eindsignaal 
en was het tijd voor de weging. Van elk 
team werden de vangsten van de vijf 
beste vissers bij elkaar opgeteld. Na af-
loop werd er gezellig nagepraat en ge-
zamenlijk gedineerd bij De Otterskooi 
in Giethoorn. Vol spanning wachtten de 
deelnemers tenslotte op de uitslag en 
de onthulling van de kampioen.

DE UITSLAG
Overtuigend eerste werd Visserijver-
eniging De Hengelsport uit Zwolle. Met 
20.160 gram vis verkreeg dit team de 
titel Federatief Clubkampioen 2019 en 

FEDERATIEF 
CLUBKAMPIOEN 2019
Ook dit jaar organiseerde Sportvisserij Oost-Nederland weer een Federatief Clubkampioenschap. 
Vanuit elk rayon hadden zich teams ingeschreven en op zaterdag 21 september visten de 
rayonwinnaars de finale. Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle en HSV Het Vette Baarsje 
Hoogeveen plaatsten plaatsten zich voor de landelijke finale op 26 oktober in de Lage Vaart bij Almere.

>> LOODVRIJ VISSEN
Sinds 2018 hebben Sportvisserij 
Nederland, de federaties en andere 
partijen een Green Deal Loodvrij met 
als doel het loodgebruik binnen de 
sportvisserij de komende jaren volledig 
af te bouwen. Om loodvrij vissen te 
stimuleren, kreeg elke deelnemer van 
de federatieve finalewedstrijd vooraf 
twee loodvrije voerkorven. Tijdens al-
lerlei activiteiten en evenementen die 
we organiseren zullen we steeds vaker 
loodvrije alternatieven gebruiken en 
promoten.

een plek in de landelijke finale. Tweede 
werd HSV Het Vette Baarsje uit Hoogeveen 
met 14.520 gram vis over de vijf beste vis-
sers. Ook zij wonnen daarmee een plek in 
de landelijke finale. HSV Ons Genoegen 
Hengelo en HSV Ons Belang Zutphen ein-
digden op de derde en vierde plaats met 
een minimaal verschil: respectievelijk 
9.320 en 9.280 gram vis. Naast de eer wer-
den alle rayonfinalisten beloond met een 
leuke geldprijs. 

LANDELIJKE FINALISTEN
Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle 
en HSV Het Vette Baarsje Hoogeveen gin-
gen beide door met een team naar de lan-
delijke finale van het clubkampioenschap 
op 26 oktober. Hoogeveen werd zevende 
en Zwolle eindigde op de tiende plek.

LUSTRUMEDITIE
Omdat dit het vierde jaar was dat er een 
Federatief Clubkampioenschap plaats-
vond, is het kampioenschap van volgend 
jaar een lustrumeditie. Het is hopen op 
een extra groot deelnemersveld met nieu-
we kansen om de landelijke titel naar 
Oost-Nederland te halen.


