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Algemene gegevens 
Naam:    Stichting Behoud Weervisserij 

Datum oprichting:  17 januari 1997 

KvK:    41107151 

Bank:    NL11 RABO 0106 3856 74 (Rabobank) 

Correspondentieadres:  Aak 37, 4617 GA  Bergen op Zoom 

E-mail:    info@behoudweervisserij.nl 

Telefoon:   (06) 46 25 27 20 (Marc van der Steen, woordvoering) 

Website:   www.behoudweervisserij.nl 

 
 

Bestuur stichting 

Het bestuur bestaat op 1 januari 2016 uit: 

1. Jan van Paassen, voorzitter 

2. Gijs Asselbergs, secretaris 

3. Marc van der Steen, penningmeester 

4. Fons van den Bergh, algemeen bestuurslid 

5. Frits Klasen, coördinator vaartochten 

6. Henk van Schilt, stagebegeleider 

 

Het bestuur bestaat op 31 december 2016 uit: 

1. Marc van der Steen, voorzitter 

2. Lau de Smet, secretaris 

3. Pieter Riedijk, penningmeester 

4. Fons van den Bergh, algemeen bestuurslid 

5. Bas van der Haar, algemeen bestuurslid 

6. Jan van Paassen, algemeen bestuurslid 

7. Henk van Schilt, stagebegeleider 

 

Stichting Behoud Weervisserij 

De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het bevorderen en in stand houden van de 

ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de 

Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten. 

 

De stichting tracht haar doel te realiseren door voorwaarden te scheppen en omstandigheden te 

bevorderen waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving mogelijk zal blijven om 

de weervisserij in de toekomst voort te zetten op dezelfde of vergelijkbare wijze zoals deze reeds 

gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt, door het verlenen van immateriële, en 

indien de noodzaak daartoe is vastgesteld eventueel ook materiële steun, aan de nog werkzame 

weervissers, en door het verzorgen van publicaties en anderszins promoten van het op ambachtelijke 

wijze bevissen van de weren, en door het bevorderen van de verkoop van de op deze wijze gevangen 

ansjovis, geep, makreel enz.   
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Waarden weervisserij 
 

Behoud van de weervisserij 

In de periode 2010-2013 heeft de Stichting Behoud Weervisserij (hierna: stichting) zich gericht op het 

opknappen van de twee weervisserijen en de bouw van een derde weervisserij, die in 2013 volop in de 

vangst is gegaan. Het bijbehorend materieel heeft het noodzakelijke onderhoud gehad en een nieuwe 

vissersboot is gebouwd. De toeristische en educatieve ontwikkeling heeft een stevige impuls gekregen 

door het organiseren van 24 vaartochten naar de weervisserij in periode 2012 t/m 2014. Hierdoor 

hebben circa 1.200 mensen de weervisserij bezocht. Een lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de 

basisschool is ontwikkeld en wordt sinds begin 2012 aangeboden aan 120 basisscholen op de 

Brabantse Wal en het oostelijk deel van Zeeland. Als erkend leerbedrijf levert de stichting sinds 2013 

stagiaires aan de weervisserij zodat de derde weervisserij kan worden bevist.  

 

De weervisserij is echter meer dan het vangen van vis. Het is ook een oude traditie die hoort bij 

Bergen op Zoom en de Brabantse wal. De ansjovis is onderdeel van het AAA-menu bestaande uit 

Ansjovis, Asperges en Aardbeien. Wij willen deze unieke vorm van visserij en bijbehorende tradities 

voortzetten.  

 

Weervisserij, nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal 

Vanuit de visie ‘de weervisserij duurzaam veilig stellen’ sluiten we aan op de dynamiek rondom de 

Brabantse Wal. De provincie Noord-Brabant heeft de Brabantse Wal aangewezen als één van de drie  

Landschappen van Allure, een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten. De 

Brabantse Wal investeert de provinciale gelden de komende jaren in versterken van duurzaamheid, 

aantrekkelijk investeringsklimaat en beleefbaarheid van het gebied voor bewoners en bezoekers. Het 

Streekhuis Brabantse Wal, het samenwerkingsverband van de vier Brabantse Wal gemeenten 

Steenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht, hebben opdracht gegeven het imago van 

de Brabantse Wal te versterken.  

 

De consument is in deze snelle en informatiegedreven maatschappij op zoek naar rustpunten, naar 

echte beleving waarbij de hang naar het verleden en cultuurhistorisch perspectief een steeds 

belangrijkere rol speelt. De Brabantse Wal biedt hierin meerwaarde: landschappelijk, 

cultuurhistorisch, recreatief. De weervisserij biedt tal van waarden voor de beleefbaarheid van het 

gebied voor bewoners en bezoekers van de Brabantse Wal. De weervisserij is een nieuwe pijler voor 

de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal. De rode draad is het de bewoner en bezoeker van de 

Brabantse Wal alle aspecten van de weervisserij te laten beleven. Het aantal bezoeken aan de 

weervisserij is in 2015 verdubbeld ten opzicht van 2014. In 2016 is bezoek op het niveau van 2015 

gebleven. 

 

Belevingswaarde: 

 Historie weervisserij ontsluiten 

 Oude relatie Brabantse Wal en de zee in ere herstellen 

 Behouden culinaire beleving (AAA-menu) 

 Kappen hakhout op de Brabantse Wal, visnetten herstellen, weren en materieel onderhouden 

 Het aanschouwelijk maken van de visweren en van de oude vangsttechniek 
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Toekomstwaarde: 

 Oude tradities behouden 

 Bijdrage aan recreatieve ontwikkeling Bergen op Zoom  

 

Gebruikswaarde: 

 Verkoop streekproduct aan restaurants Bergen op Zoom en aan bewoners via winkel in Bergen op 

Zoom 

 Toeristische beleving via vaartochten naar de weervisserij aan bewoners Brabantse Wal en 

toeristen in Brabant 

 Bieden van stageplaatsen in de weervisserij en toeristische ontwikkeling voor MBO- en HBO-

opleidingen als erkend leerbedrijf.  

 

 

     
Weer 1 (Don van Rooy, 2013)       Weer Willem Landa (jaren ’50)
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Verslag activiteiten 2016 

In de winter van 2015/2016 is voldoende hout gekapt voor het onderhoud van de weren. De paalworm 

zorgt voor het zwakker worden van het hout dat vervolgens onder invloed van de najaars- en 

winterstormen afbreekt. Het vangstseizoen 2016 is wisselend, een slechte maand mei en redelijk goede 

maanden juni en juli, maar uiteindelijk toch redelijk te noemen. De eerste vangst vindt plaats op 6 mei. 

 

    
Weer 1 (Tiny Arts, 2015)               Sporen van paalworm            

 

     
De vlag hangt uit: er is ansjovis!              De klanten staan geduldig in de rij, 4 juni 2016 

 
Vaartochten 

De stichting organiseerde dit jaar voor het vijfde jaar op rij vaartochten naar de weervisserij. De 

belangstelling bleek dit jaar even groot als vorig jaar met ruim 800 deelnemers. We hebben vele 

positieve reacties gehad. Het bezoek aan de weervisserij is en blijft een unieke belevenis.  
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We hebben 20 reguliere vaartochten georganiseerd waarvan vier schooltochten. De samenwerking met 

wooncorporatie Stadlander in het kader van Proefmei zorgde voor twee meer schooltochten dan vorig 

jaar. Voor de Belangenorganisatie Kust en Binnenvisserij netVISwerk hebben we op 13 mei maar 

liefst vijf vletten in moeten zetten om de deelnemers aan hun jaarlijkse netwerkbijeenkomst te kunnen 

overzetten naar de weervisserij. Ze hadden gelukkig zelf ook een vlet meegenomen, wat we vooraf 

hadden gevraagd. Ze voeren met de YE100 vanuit Yerseke naar de weervisserij. Verder hebben we de 

elektrische vlet goed kunnen inzetten door met vijf kleinere groepen naar de weervisserij te varen.  

 

  
 

Een opvallende beweging in de herkomst van de bezoekers is verschuiving van inwoners van de 

Brabantse Wal naar de rest van Nederland zijnde buiten Noord-Brabant en Zeeland. Dat betekent dat 

we in de rest van Nederland steeds bekender worden. We merken het ook aan de bestellingen van 

boeken via de website: ze gaan heel Nederland door. 

 

 

Promotie, evenementen, pr 

We hebben in mei en juni aan de nodige evenementen in de regio deelgenomen. We promoten de 

weervisserij is zijn algemeenheid en de vaartochten. We verkopen het boek en gezouten ansjovis. En 

voor het eerst hebben we met een eigen kookunit (buiten barbecue) de bezoekers van de Proefmei en 

de Thoolse Havendagen een heerlijk maaltje ‘vangst van de dag’ voor kunnen schotelen. We hebben 

hiervoor veel belangstelling gehad. Dat heeft ons doen besluiten dat we voortaan in principe in het 

seizoen alleen nog aan evenementen meedoen waar we de kookunit kunnen inzetten. We hebben aan 

de evenementen kunnen meedoen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Chapeau!  
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We hebben deelgenomen aan de volgende evenementen: 

 1 april t/m 30 juni: expositie bij Natuurpodium Brabantse Wal, Boslustweg 1, Bergen op Zoom 

 Donderdag 5 mei 12.00-17.00 uur: Streekproductenmarkt, Steenbergen 

 Zondag 22 mei 11.00-17.00 uur: Brabantse Wal Dag, Landgoed Lievensberg, Bergen op Zoom 

 Vrijdag 27 mei 17.00-21.00 uur: Proefmei, Grote Markt, Bergen op Zoom 

 Zaterdag 28 mei 14.00-19.00 uur: Proefmei, Grote Markt, Bergen op Zoom 

 Zondag 29 mei 13.00-1800 uur: Proefmei, Grote Markt, Bergen op Zoom 

 Zaterdag 4 juni 10.00-18.00 uur: Thoolse Havendag, Haven, Tholen 

 Vrijdag 17 juni, 17.00-21.30 uur, VIP AAA-diner, Fort Smakelijk, Bergen op Zoom 

 Woensdag 23 november, 18.00-21.30 uur, Benefietdiner, Restaurant Canise, Bergen op Zoom 

 

Hieronder een foto impressie van de evenementen. 

 

 
Streekproductenmarkt Steenbergen, Marc van der Steen en Bram Vriens, 5 mei 2016 

 

De Brabantse Waldag had te kampen met matig weer, wat de bezoekersaantallen drukten. De 

organisatie schat in dat zo’n 5.000 mensen de Brabantse Waldag hebben bezocht. 

 

   
Brabantse Waldag, Fons van den Bergh van SBW licht de bezoekers voor. Foto’s Johan Laros, 22 mei 2016 
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De Proefmei had twee gezichten: vrijdagavond en zaterdag schitterend weer, terwijl zondag een stuk 

frisser met geregeld een bui. Op zaterdag had het Ansjovisrijk, Aspergerijk en Aardbeienrijk 

topdrukte.  

 

   
Foto links: sfeerimpressie van vrijdagavond 27 mei 2016 

Foto rechts: Vera Slokkers helpt Fons van den Bergh, 27 mei 2016 
 

 

   
Foto links: v.l.n.r.: Fons van den Bergh, Adrie Slager, Maud Slokkers en Amerens Kant, 28 mei 2016 

Foto rechts: Jaap van Dam en Fons van den Bergh, 28 mei 2016 
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De Thoolse Haven op 4 juni vond plaats onder een gunstig gesternte. De zon brak aan het einde van de 

ochtend door en vele duizenden mensen bezochten het evenement. We hebben de hele dag volcontinu 

vis staan bakken. 

 

   
Amerens Kant met de burgemeester van Tholen,        Bram Vriens verkoopt een aantal kilo’s ansjovis op de  

Ger van de Velde-de Wilde.          ‘visafslag’ als een volleerd veilingmeester. 

 

   
Er wordt volop gesmuld van de ‘vangst van de dag’.         Fons van den Bergh bakt de vis, Jaap van Dam  

        assisteert. 
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Het VIP AAA-diner op 17 juni was een succes met 66 deelnemers. Kees Bronkhorst en zijn ploeg van 

Fort Smakelijk schotelden de deelnemers een heerlijk AAA-diner voor. Paul Asselbergs droeg tussen 

de gangen met gevoel zijn gedichten ‘Verliefde Ansjovis’, ‘Verliefde Asperge’, ‘Verliefde Aardbei’ 

en ‘Verliefde Aardappel’ voor. 

 

    
Paul Asselbergs draagt voor uit eigen werk      Kees Bronkhorst volop in zijn element.  

 

    
François Van Camp bereidt het dessert.        Het smaakte Cees Withagen, Bram Vriens,     

       Miep Krijgsman en mevr. Withagen goed! 

 

 

De expositie over de Weervisserij heeft in de maanden april – mei – juni de nodige bezoekers 

getrokken in het Natuurpodium Brabantse Wal aan de Boslustweg 1 in Bergen op Zoom. We hadden 

een weer nagebouwd en een wand voorzien van kenmerkende foto’s en materialen. 
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De expositie van de weervisserij in het Natuurpodium, Boslustweg 1, Bergen op Zoom 

 

Benefietdiner weervisserij 

Binnen 72 uur was het diner uitverkocht. Uiteindelijk hebben 44 deelnemers genoten van een culinaire 

topvond in Canise, het restaurant van de Zoomvliet Hotelschool in Bergen op Zoom. De keuken en 

bediening hebben voortreffelijk werk geleverd. Niels en Femke van Raam van Tapavino hadden een 

heerlijk bijpassend wijnarrangement samengesteld dat ze tegen een sterk gereduceerde prijs hebben 

aangeboden aan de Stichting Behoud Weervisserij. Het diner leverde een netto opbrengst van € 888 op 

voor het stageprogramma van de weervisserij. Daarmee is het programma voor het jaar 2016 volledig 

gefinancierd geweest.  De conclusie van alle deelnemers was hetzelfde: volgend jaar weer! 
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Stageprogramma 

In de periode van 9 mei t/m 3 juli hebben acht studenten van het Wellant College uit Gorinchem stage 

gelopen in de weervisserij. Stichting Behoud Weervisserij heeft hiertoe sinds 2013 een Aequor 

erkenning (in 2015 opgegaan in Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) voor een periode van 5 jaar. 

 

 

 
Gerard Kempenaars (staand rechts) begeleidt de stagiaires Bastiaan van de Wetering (links) en Willem Taks 

(zittend rechts). Foto Henk Cornelissen, 13 mei 2016 
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Boek: De Weervissers van Bergen op Zoom 

Het boek gaat over de ontstaansgeschiedenis van het visgebied en de eeuwenoude 

vangstmethode, maar zit ook bomvol boeiende familieverhalen, prachtige foto’s en natuurlijk 

verrassende en vooral heerlijke recepten. Voor het eerst wordt de weervisserij vanuit 

verschillende invalshoeken belicht en samengebracht in één boek van 288 pagina’s. Vele 

unieke afbeeldingen komen uit familiealbums en zijn nooit eerder voor een breed publiek 

toegankelijk geweest. Als toetje bevat het boek een DVD met bijzondere verhalen over de 

weervisserij en drie oude films. Het auteurscollectief bestaat uit Gijs Asselbergs, Adriaan van 

Roode, Marianne Siewe en Marc van der Steen. De redactie bestaat uit Johanna Jacobs, 

Adriaan van Roode en Marc van der Steen. 

Het boek is op 18 november 2015 tijdens het Symposium Erfgoed & Erfgenamen in Bergen 

op Zoom gepresenteerd. De oplage bedraagt 1.517 stuks. De laatste 400 boeken zijn in 2016 

verkocht. Er komt geen 2
e
 druk.  

 

 

 
 

 

 

School van Geschiedenis: module visserij  

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land Bergen op Zoom organiseert sinds het schooljaar 

2010/2011 de School voor Geschiedenis, gericht op iedereen die zijn/haar geschiedkundige kennis van 

Bergen op Zoom wil uitbreiden. Het 3
e
 lesjaar werkt met modules die elk drie avonden bevatten. 

Vanaf het schooljaar 2016/2017 geven Gijs Asselbergs en Marianne Siewe, twee auteurs van het boek 

‘De Weervissers van Bergen op Zoom’ de module ‘Visserij’ met veel aandacht voor de weervisserij. 

Er is veel belangstelling voor de module. De module wordt daarom twee keer gegeven. 
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Vrienden van de Weervisserij 

De stichting kent een groep ondersteuners, de Vrienden van de Weervisserij. Het zijn mensen die hun 

betrokkenheid bij de weervisserij omzetten in een jaarlijkse vriendenbijdrage van ten minste € 20. 

Hiervoor ontvangen ze vier keer per jaar een Nieuwsbrief en worden ze uitgenodigd voor 

evenementen/bijeenkomsten die door de stichting worden georganiseerd. Begin 2016 hadden we 54 

Vrienden. We hebben 2 opzeggingen gehad. Daar staat een aanwas van 17 nieuwe Vrienden 

tegenover. Ultimo 2016 telt de Vriendenclub 69 leden. De wervingscampagne voor Vrienden van de 

Weervisserij via de vaartochten, evenementen en het boek is succesvol gebleken. 

 

 

Europees streekproduct en immaterieel cultureel erfgoed 

Tijdens de business avond van de Proefmei op 26 mei 2016 heeft Stichting Behoud Weervisserij bij 

monde van Marc van der Steen wereldkundig gemaakt dat SBW gaat voor een aanvraag voor de 

weervisserij bij de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed én voor een aanvraag voor de 

ansjovis als Europees Streekproduct. Dat laatste traject kent een doorlooptijd van circa twee jaar zodat 

een eventuele erkenning in 2018 zou kunnen rondkomen, het jaar dat Noord-Brabant de ‘Europese 

Regio van de Gastronomie 2018’ is. 

 

 
V.l.n.r.: Han Polman, Lena van Dort-Oosdijk, Rian van Schilt-van Dort, Frank Petter, Carl Huybregts  

en Marc van der Steen tijdens de business avond van Proefmei. Foto Hans de Bot, 26 mei 2016 
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Bijlage 1 

Overzicht mediaplaatsingen 2016  

 
Nr Datum Medium Artikel 

1 13 januari BoZ Bode Hofzaallezingen 2016 

2 13 januari De Gazet Hofzaallezingen 2016 

3 17 februari De Gazet Vaartochten naar de weervisserij (vp) 

4 24 februari BoZ Bode SBW komt met vaartochten naar de weervisserij (vp) 

5 24 februari BoZ Bode J. Mathlener: ‘Stichting Behoud Weervisserij zet oude vangstmethode op 

de kaart’ (p. 6) 

6 9 maart Zeeuws Erfgoed De weervisserij in de Oosterschelde (p. 12/13) 

7 19 maart Website 

Geschiedkundige Kring 

A. van Loon: ‘Hofzaallezing 3: De Weervissers van Bergen op Zoom’ 

8 23 maart Zeeuwsch Genootschap 

Tijdschrift 25.1 

G. Heerebout: boekbespreking De weervissers van Bergen op Zoom (p. 

39-41, foto omslag) 

9 23 maart Bergs journaal 

Editie 1 

Informatie en foto’s op vp menukaart van Restaurant Bergsdiep 

10 30 maart ZuidWestFM Interview Kees Spikker over vaartochten (ZuidWest Update) 

11 11 april BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Nu al run op vaartochten weervisserij’ (vp S&S) 

12 18 april BN/DeStem T. Hopmans: ‘Weervissers winnen 12e Geschiedenisquiz’ (p. 14) 

13 19 april De Gazet I. van Schaik: ‘Vragen over geschiedenis’ (vp)  

14 19 april De Gazet I. van Schaik: ‘Vaartochten naar de weervisserij’ (p 3)  

15 27 april Uit en Thuis (VVV) ‘Boottochten naar de Weervisserij’ (p. 10) 

16 6 mei BN/DeStem H. Veenstra: ‘Basketbal, mode én een glaasje op het terras’ (p. 9) 

17 6 mei BN/DeStem I. Reeuwijk: ‘Het wachten is op de eerste ansjovis uit Bergen op Zoom’ 

(p. 14) 

18 4 mei Brabantse Wal Krant 

(Bode) 

K. Theunis: ‘Ansjovis, Asperge en Aardbei’ (p. 27) 

19 11 mei BoZ Bode ‘Opening Première avond Proefmei’ (p. 6) 

20 11 mei De Gazet ‘Carl Huybrechts en staatssecretaris bij Proefmei (vp) 

21 25 mei Aangenaam BoZ Magazine BEST OF BOZ (p. 23) 

22 28 mei BN/DeStem R. Pijnappels: ‘Aalscholvers azen op ansjovis’ (p.19) 

23 28 mei DMmagazine (B) A. Goyvaerts: ‘Wachten op ansjovis’ (p. 68-71) 

24 30 mei BN/DeStem R. Langenberg: ‘De kreeft was wel erg snel op’ (p. 19) 

25 31 mei Brabeau  De Grote Zomerkalender: vaartochten naar de weervisserij  

26 1 juni BoZ Bode H. de Bot: ‘ProefMei 2016 eigentijds, hip en succesvolle smullerij’ (p. 8) 

27 7 juni BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Naar de weervisserij’ (p. 4 S&S, Van Bergse Bodem) 

28 21 juni BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Run op les over visserij’ (p. 4 S&S, Van Bergse 

Bodem) 

29 1 juli Nederlands Dagblad M. Bosmans: ‘Ansjovis lijkt net haring dit jaar’ (p.6) 

30 10 juli VARA radio 1 

Vroege Vogels 

J. Parramore: ‘Vissen op ansjovis’ – interview met Henk van Schilt 

31 14 juli BN/DeStem T. Hopmans: ‘Weervisser vangt achttien zandhaaien’ 

32 16 juli PZC ‘Ansjovis, een lekker visje’ 

33 13 september Sligro Restaurant Gids 

BoZ e.o. 

L. Boot: ‘Ansjovis visserij – uniek streekproduct op de kaart’ (p. 25-27) 

34 28 november Noordbrabants 

Historisch Jaarboek 

2016 

Recensie door P. Martens (p. 228-229)  

35 3 december RTL4 Lifestyle Experience: Restaurant Bergsdiep in beeld met vermelding 

weervisserij 
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Overzicht lezingen/presentaties 2016 

 
Nr Datum Wie Onderwerp Gelegenheid 

1 28 januari Marc Weervisserij - update Rotary Centrum 

2 17 februari Gijs Weervisserij Heemkundekring Stad en Lande van 

Tholen (Sint-Annaland)  

3 2 maart Gijs/Frits Weervisserij  PCOB (Ontmoetingskerk) 

4 8 maart Jan/Bram Informatie stagiaires over stageproject Sportvisacademie (Gorinchem) 

5 15 maart Marc De Weervissers van Bergen op Zoom Hofzaallezingen 2016 – nr 3  

6 1 april - 

30 juni 

Fons/Frits/ 

Gijs/Marc 

Expositie weervisserij Natuurpodium Brabantse Wal 

7 5 mei Marc/Bram Algemene promotie weervisserij Streekproducten markt (Steenbergen) 

8 12 mei  Marc Weervisserij Lions Halderberge (Hoeven) 

9 20 mei Frits Weervisserij Canise 12,5 jaar 

10 22 mei Fons/Amerens Algemene promotie weervisserij Brabantse Wal Dag 2016, landgoed 

Lievensberg (Heidetuin) 

11 26 mei Marc Aankondiging ansjovis als Europees 

streekproduct 

ProefMei Businessavond 

12 27 mei Marc Gastcollege over de weervisserij Canise - kookwedstrijd 

13 27/28/29 mei Fons/Marc/ 

Adrie/Amerens/ 

Peter/Bram/Jaap 

Algemene promotie weervisserij Proefmei 

14 4 juni Fons/Marc/Jaap 

Amerens/Adrie/ 

Bram 

Algemene promotie weervisserij Thoolse Havendagen 

15 30 juni Marc De Weervissers van Bergen op Zoom Heemkundekring Halchterth 

16 3 november Henk/Marc Weervisserij Archeologiedienst Almere 

 

 

 
                  Henk van Schilt en Dirk Lamberts, 13 mei 2016 


