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Hallo mijn naam is Carola Klein Langenhorst 
en ik ben lid van de Roeivereniging sinds 
2018 toen ik in Nieuwkoop kwam wonen. 
Ik zag de advertentie in de krant om 10 
lessen te volgen en dat leek me een perfecte 
kans om te kijken of ik het roeien weer 
kon oppakken en om mensen te leren 
kennen hier in Nieuwkoop. Ik schrijf weer 
oppakken omdat ik ook al ruim twee jaar 
in Ouderkerk aan de Amstel had geroeid. 
Daar ben ik mee gestopt omdat ik toen in 
Kudelstaart woonde er het ernaar toe rijden 
en weer terug niet meer zo leuk vond. Nu 
loop ik de straat uit, twee bruggetjes over 
en ik ben er: ideaal!! In 2016 kreeg ik de 
diagnose fibromyalgie: ik had pijn in mijn 
hele lijf, kon geen koekenpan meer tillen of 
jampot opendraaien en was erg moe. Op 
aanraden van mijn kapster, zij heeft het 
ook, ben ik CBD-olie gaan gebruiken en 
dat heeft me geholpen. In het begin was 
ik erg stijf en snel vermoeid met roeien, 
maar ook dat gaat nu een stuk beter. Ik 
heb zelfs meegedaan aan de Roeiweek: op 
zaterdag van Nieuwkoop naar Vinkeveen 
en zondag van Vinkeveen naar Weesp. Wat 
een ontzettend leuke ervaring was dat: veel 
gelachen, lekker gegeten bij Restaurant 
Zuideinde, het kanaal over geroeid en 
weer en vooral wind doorstaan. Hierbij wil 
ik nogmaals de organisatoren bedanken! 
Maar niet alleen hun wil ik bedanken: ik wil 
de hele vereniging bedanken voor hun inzet, 
van de coaches, materialencommissie tot 
aan de voorzitter toe. Wat een ontzettend 
leuke vereniging hebben wij: waar voor 
Corona regelmatig een feestje werd 
georganiseerd! Ook daar heb ik met mijn 
Zondagploegje aan mogen bijdragen. 
Nu we voor de tweede keer in lockdown 
zijn mis ik de gezelligheid en het gezonde 
buiten sporten. Een vaccin is binnenkort 
beschikbaar: laten we hopen dat we deze 
ongezellige periode snel achter ons kunnen 
laten. Fijne Feestdagen! 
Ik geef de pen door aan Sjoerd van Houten 
die tegelijk met onze ploeg roeit.

Lieve groet, Carola.

Waterlui(s)

De rubriek waarin (nieuwe) leden zich 
voorstellen.

a

De reDactie wenst jullie
Fijne KerstDagen en een 

geluKKig, corona-vrij 2021

 

EErlijk ovErstEkEn

EvEn voorstEllEn      voor één keer heb ik de voorpagina van de Kletsmail 
gekaapt. Als kersverse voorzitter wil ik me toch even voorstellen aan de leden die 
mijn nog niet kennen. Anders gezegd: tegen wie heb je geen bezwaar gemaakt bij 
zijn benoeming tot voorzitter tijdens de ALV van twee weken gelden.

 Mijn naam is Jan-Willem Meertens. Ik 
woon met mij vrouw Esther ruim 25 jaar 
in Nieuwkoop en we hebben 2 zoons, 
Jelle (21, roeier in Alphen) en Sem (19, 
voetballer in Nieuwkoop). Ik ben ook al 
ruim 25 jaar lid van De Meije. Daarvoor 
heb ik ongeveer 20 jaar zaalhandbal 
gespeeld. (En daarnaast deed en doe ik 

allerlei sporten een klein beetje zoals 
mountain biken, fietsen, hardlopen, 
sportklimmen, tennissen en voetballen.)
 
Ik speel verder een beetje gitaar, 
niveautje kampvuur. Beter zal het niet 
snel worden omdat mijn motivatie om te 
gaan sporten altijd groter is.

De sponsoractie 
van de Jumbo 
heeft de 
vereniging dit 
jaar € 157,70 

opgeleverd. Dank allemaal! 
En Jumbo natuurlijk ook 
bedankt.

‘s Morgens, 28 november, bij de 
vereniging was er weer een schoon 
en onkruidvrij toegangspad naar de 
loods.  vast door mensen gedaan 
die toch al veel werk verzetten voor 
de vereniging.
toppers zijn het.                   Corrie

Neem altijd een 
tonnetje mee 
met o.a. een 
warmtedeken. 
Zie pag. 3.

 vaar vEilig!

Na 10 jaar voorzitterschap overhandigt Carla de voorzittershamer aan 
Jan-Willem. als dank ontvangt ze een koperen dol als aandenken.
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 Toen ik bij de Meije 
kwam voelde dat voor 
mij als een warm bad. 
De zaterdagmorgen 
heren, waarvan meer 
dan de helft nu nog 
steeds in dat team zit, 
dachten mij goed te 
kunnen gebruiken en 
stoomden mij binnen 
een half jaar klaar 
voor de Elfstedentocht 

(estafette in een C2) en de Head of the River (7,5 kilometer 
in de 8 over de Amstel). Dat was natuurlijk veel te ambitieus 
maar wist ik veel, ik verwarde mijn eigen enthousiasme met 
talent. Mijn ploeg wist dat natuurlijk wel, maar mijn nieuwe 
‘vrienden’ lieten mij afzien en pijn leiden.  Zo roeide ik tijdens 
de Elfstedentocht een etappe van 15 kilometer met het bankje 
verkeerd om. Ik denk dat je nog beter een zeepje kunt laten 
vallen onder de douche van een Amerikaanse gevangenis. En 
na de Head vielen mijn armen er bijna af. Ik was les 1 even 
vergeten. Roeien doe je met je benen. Er werd wel ‘op de 
benen’ geschreeuwd vanaf bruggen maar ik had werkelijk geen 
idee waar die mensen het over hadden.
Enfin, na dat eerste jaar heb ik in alle rust beter leren roeien 
van coaches Boud Vogelsang (zachte hand) en Theo de Jong 
(harde hand). En ook van ploegmaats, die toch best aardig 
bleken, heb ik natuurlijk veel opgestoken.
 
Ik heb trouwens ook veel geleerd van de coach-cursus van de 
KNRB die op de vereniging werd gegeven. Door naar anderen 
te kijken wordt je zelf ook beter.
En dan ga je skiffen en lijk je weer helemaal opnieuw te 
moeten beginnen. Maar dat is de moeite waard want er is niet 

veel mooier 
dan ‘volle 
bak’ roeien 
op een 
zomeravond  
over een 
spiegel-
gladde plas.
 
Op de 
vereniging 
heb ik me 
nuttig gemaakt in de redactie van de Kletsmeijer (voorganger 
van de KletsMail), als materiaal-commissaris, de laatste jaren 
met skiff-instructie en nu dan als voorzitter. Al moet eerst nog 
maar eens blijken hoe nuttig dat is.
 
In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig adviseur op het 
gebied van bodemonderzoek en bodemsanering. Sommigen in 
mijn team verwarren het eigen baas zijn met altijd vrij hebben 
en inderdaad vind ik 4 dagen werken wel genoeg en skiff ik af 
en toe door de week. Op woensdagmorgen ben ik vrijwilliger 
op de manege van Ipse de Bruggen en thuis probeer ik niet 
alleen op zondag het vlees te snijden. Kortom, je krijgt het 
vanzelf druk en daarom heb ik om tijd te besparen onlangs 
facebook maar eens van mijn telefoon gegooid.
 
Verder heb ik bijna overal een mening over, praat ik heel erg 
veel (soms irritant veel volgens sommigen waaronder mijn 
eigen vrouw, maar dat wist ze al voordat we trouwden) en 
ben ik af en toe een wat driftig baasje. Maar gelukkig redelijk 
ongevaarlijk.
 
Tot ziens op de vereniging.

a

In het vroege voorjaar stonden er 32 
liefhebbers op de lijst om begin april aan 
te treden voor een instructie bij RV de 
Meije. Maar ja, Corona, de cursus werd 
keer op keer uitgesteld, uiteindelijk be-
gin augustus waren er 9 enthousiastelin-
gen die van start gingen.
De eerste lessen waren nog wat onwen-
nig: balans leren zoeken in de boot, vas-

te bank roeien, niet en daarna weer wel 
klippen, gelijk in- en uitpikken. Iedere 
keer verbaas je je er weer over dat na 
een aantal lessen iedereen de basis van 
de roeitechniek onder de knie krijgt. Na 
10 lessen hebben 8 deelnemers besloten 
om lid te worden en zijn we van start 

gegaan met de stuuropleiding.
We wensen Elfi, Judith, Anna, Sylvia, 
Ruth, Margriet, Jan en Rinie heel veel 
plezier bij het roeien en hebben er het 
volste vertrouwen in dat jullie in het 
voorjaar met success afroeien en het 
diploma behalen.

Namens de instructiecie, Bernadette

instructie 2020
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Bij al het trieste nieuws van dit jaar kan er nog wel wat bij... 
Wat is namelijk het geval? De rubriek ‘De Meije Privé’ door 
onze Henk van de Meije is niet meer. Weer een vastigheid in het 
leven die ons ontvallen is, en de reden? Tsja, een leidinggevende 
functie elders binnen de club oftewel, er kwam een trein voorbij 
en hij zou het zichzelf de rest van z’n leven kwalijk nemen als 
ie daar niet op zou springen. Waar hebben we dat toch eerder 
gehoord?

Hoe zo’n gat te vullen? Oud praeses Carla weet daar wel raad 
op en benaderde mij voor deze benijdenswaardige job. Daar zit 
je dan achter je PC en de eerste vraag die in je opkomt is; hoe 
gaan we die rubriek noemen? Na diepgaand onderzoek kwam 
ik tot de conclusie dat het iets met dieren moest zijn. In de 
laatste KletsMail werden er immers nog 3 vogels aan onze vloot 
toegevoegd, te weten de Kiekendief, de Visdief en de Koekoek. 

Gelukkig blijkt er een dier te zijn dat bij de Meije nog steeds zijn 
intrede niet gemaakt heeft en dat is de Vlothond. Een begrip dat 
bij veel oudere leden, en dat zijn er nogal wat, wisselende, en 
zeker niet altijd positieve, associaties oproept. De jongere leden 

vragen zich mogelijk af hoe dit dier zich in de roeiwereld heeft 
kunnen nestelen.

Welnu, de Vlothond houdt normaliter toezicht op de gang van 
zaken rond het vlot: wordt de boot op de juiste wijze in en uit de 
loods gebracht, dragen we de riemen wel zoals het moet, maken 
we de slidings schoon, houden we de steiger niet onnodig lang 
bezet etc. Kortom, allemaal zaken die bij de Meije als vanzelf 
eigenlijk altijd vlekkeloos verlopen. Dat maakt dat bij onze club 
deze functie niet echt noodzakelijk is.

Toch is het leuk om de functie van Vlothond bij de Meije te 
introduceren maar dan met een andere invulling, namelijk als 
kritische observator in de KletsMail. Deze Vlothond kan een 
beetje roeien, weet niet veel van de boten, kan nauwelijks 
blaffen of bijten maar zal proberen met humor het momenteel 
ontbrekende verenigingsleven toch een beetje leven in te blazen.

Deze Vlothond wenst u voor nu prettige feestdagen in klein 
comité en een goed, uiteindelijk corona-vrij, roei jaar 2021 met 
veel mooie zonnige, windstille dagen!.

De VLOTHOND

Het onderwerp veiligheid komt regelmatig aan bod bij 
de Meije. Simpelweg omdat dit bij het roeien één van de 
belangrijkste zaken is, zo niet het belangrijkste.
 
Naast enkele basisregels voor veilig roeien worden er 
regelmatige tips gegeven op website en informatieboekje en 
worden er veiligheidsvoorzieningen ter beschikking gesteld.
 
•  Er zijn roeiverboden bij extreme weersomstandigheden
•  Hebben de meeste boten luchtkamers of luchtzakken voor     
    drijfvermogen
•  Zijn er veiligheidstonnetjes (waterdicht en dus ook geschikt        
    voor een telefoon), peddels, pikhaken, zwemvesten en   
    hoosvaten
 
Maar het belangrijkste voor veiligheid blijft toch je gezond 
verstand. Negatief gesteld: als je je gezond verstand niet 
gebruikt, zullen de veiligheidsregels en voorzieningen je niet 
redden.
 
Wees je bewust van je omgeving:
•  In de zomer is dat met name andere gebruikers van “ons”      
     roeiwater
•   In de winter is dat met name het weer en de        
     watertemperatuur
 
Ken jezelf, je ploeg en je stuur:
•   roeiskills
•   ervaring
•   power onder moeilijke omstandigheden
 

Ken je materiaal:
•   Vaareigenschappen
•   Stabiliteit
 
Waak voor een vals gevoel 
van veiligheid. Luchtzakken 
zorgen dat je boot blijft 
drijven. Ze helpen je niet 
terug in de boot klimmen.
 
Bij twijfel: ga niet het water 
op!
 
 Als voorbeeld hiervan wil 
ik een incident van vorige 
winter aanhalen.
 De Smient (houten C1) 
wordt veelal gezien als een 
relatief gemakkelijke boot. 
Veel gemakkelijker dan een 
smalle skiff. Maar een ervaren en sterke skiffeur die met de 
Smient op pad ging sloeg toch om en dat liep maar net goed af. 
Waarom? Hij kwam met de grootste moeite terug in de boot. 
Een als je niet terug in de boot komt heb je niet zo veel aan het 
drijfvermogen van luchtzakken.
Als hij met een skiff was omgeslagen was hij binnen 10 tellen 
(de tijd je hebt bij een watertemperatuur van 5 graden)  
wel weer op de skiff geklommen. In dit geval bleek de 
“gemakkelijke” Smient dus niet zo veilig. Dus: niet met de 
Smient in de winter!

veiligheid: gebruik vooral je gezond verstand   
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roeien en suppen en kajakken 
allemaal met 1 plank. 
Importeur Sebastiaan Zuidam  
van ‘roWonair’ organiseert 
demodagen waar iedereen zich 
voor kan inschrijven. Ook in 
Coronatijd.

Dat hebben Karin, Marja en Nick op zaterdag 14 november 
uitgeprobeerd. De interesse ging vooral uit naar het ‘vooruit’ 
roeien. Een systeem 
waarbij je de normale 
roeihaal maakt, maar 
je gaat dan vooruit (of 
is het dan achteruit?) 
In elk geval, je kijkt in 
de richting waarin de 
boot gaat.

Het was een frisse 
middag in Zeewolde, 
waar aan een steiger 
de planken lagen. 
Even wennen hoe 
zo’n supplank op het 
water ligt. Maar dat is 
zeer stabiel. Stabieler nog dan een Coastal skiff.
Het ‘vooruit’ roeien is dus wel een dingetje waar je aan moet 
wennen. Want je ziet je riemen tegengesteld gaan en dat 

vinden onze hersentjes eigenlijk niet zo leuk. Op onze leeftijd 
duurt het even voordat ze dat door hebben. En je hebt toch 
het gevoel dat je anders roeit.
Het is eigenlijk even ogen dicht en normaal roeien. Dan gaat 
het prima. Door het knik-systeem voor de riemen is het wel 
lastig slippen. De riemen kunnen niet helemaal langszij gelegd 

worden of je moet ergens aan een koordje trekken. Maar dat 
is niet de bedoeling.
Als je aan deze ‘boot’ gewend bent is het denk ik best leuk 
want je hoeft niet steeds je hoofd om te draaien om te zien 
waar je bent, of dat je ergens tegenaan vaart.

Maar we zijn ook overgestapt op een gewone plank met 
skiffopstelling. Dat roeide dan ook al een stuk lekkerder. Dit 
was een iets smallere plank met vinnetjes aan de voor én 

achterzijde om de 
boot beter op koers 
te houden. De andere 
boot had dat niet en 
die was behoorlijk 
windgevoelig. Deze 
niet en dat was prettig 
roeien. Het voelde heel 

licht aan. En ook met deze wind (kracht 4) op de randmeren 
uitstekend te doen. Alleen het voetenbord was niet optimaal. 

Het was een 
scharnierend 
plankje, waar 
eigenlijk het 
scharnierpunt 
verkeerd 
zat zodat je 
nauwelijks af 
kon zetten met 
je voeten.
Maar zij hadden 
een nieuw 
voetenbord; net 
bij de fabrikant 
vandaan. Deze 
was nog steeds 

scharnierend, maar wel met flexheels. Het scharnierpunt 
zat veel beter, en de flexheels zorgden voor voldoende 
bewegingsvrijheid om goed te kunnen oprijden/inbuigen.

Dit was eigenlijk perfect. Niets meer aan doen en wegroeien.

Het mooie aan dit systeem is, dat deze plank opblaasbaar is 
en de onderdelen los in elkaar te zetten zijn. De riemen zijn 
deelbaar. Dus alles kan gewoon in een paar tassen mee de 
auto in. Uiteraard neemt dat wel wat ruimte in, maar in de 

skibox of op dakdragers ook heel gemakkelijk mee te nemen. 
Voor op vakantie of gewoon eens een dagje in NL ergens te 
gaan roeien, of suppen natuurlijk, of kajakken. 3 in 1. Je kunt 
er zelfs nog een zitje opzetten, zodat er een passagier mee 
kan. 

Een prima uitprobeer dagje. 
Wil je het ook eens proberen, boek dan ook een demo-
middag via de website van ROWonAIR.

roeien met 
een sUPplank

Gelezen in het roeiblad “ROEI” 
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roeimogelijkheden tot 19 januari nog 
beperkter
Ook al zijn we klaar met Corona, 
Corona is nog niet klaar met ons en dat 
merken we natuurlijk aan de beperkte 
mogelijkheden om te roeien. Met name 
het niet kunnen gebruiken van de C4-
en hakt er in. Terwijl dit stukje wordt 
geschreven wordt bekend dat we ‘in 
lockdown gaan’. Dat betekent dat tot 19 
januari de beperkte roeimogelijkheden 
nog kariger worden. Er mag nog geroeid 
worden in de 2 coastals en de Koekoek 
(C1), de 2 C2’s met 1 roeier en 1 stuur 
en in de 2 wherrys met 1 roeier en 1 
stuur. Reserveer bij Jan-Willem. Bij 
de reservering zal er rekening mee 

gehouden worden dat er hooguit 2 
boten tegelijk uitgebracht worden en 
dan ook nog na elkaar. Blijf denken aan 
de afstand, ook tussen de tweetallen, en 
aan de gebruikelijke maatregelen.  
 
Het goede nieuws is dat het winter 
wordt en nou maar hopen dat het hard 
en lang gaat vriezen. Dan kunnen we 
sowieso niet roeien en kunnen we van 
de nood een deugd maken door te gaan 
schaatsen, wandelen en mountainbiken.
 
algemene ledenvergadering
De ALV corona style is digitaal goed 
bezocht en de techniek werkte goed dus 
iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen 
doen. Het verslag van de vergadering 
ontvangen jullie binnenkort.

En verder…
Afgelopen jaar is er natuurlijk veel 
minder gebeurd dan normaal en ook 
plannen voor komend jaar zijn nog wat 

summier maar de Materiaalcommissie 
en de Coach Instructie Commissie 
(CIC) zijn druk bezig om zich voor te 
bereiden op drukkere tijden. Inmiddels 
is besloten om de C4 Kleinst Waterhoen 
toch te gaan gebruiken als C2 met stuur 
(hopelijk weer vanaf 19 januari) om 
de druk op de botenbezetting iets te 
verlichten. De 2 coastals, Kiekendief 
en Visdief, blijken ook in deze koudere 
tijden een topaankoop. Misschien niet 
voor iedereen zoals in de zomer maar 
wel voor de wat meer ervaren roeiers. 
In het stukje veiligheid iets meer over de 
te maken keuzes in de winter. 
 
En als je het even niet meer ziet 
zitten denk dan aan het oude roeiers 
spreekwoord: Na hoge golven komt er 
vanzelf weer vlak water aan.
 
Het bestuur wenst  iedereen prettige 
feestdagen een mooi en vooral gezond 
2021.

U i t  d e  S t u u rs t o e l

Tijdens roeiluwe 
periodes, of het 
nu door de kou of 
Corona komt, kan 
niemand beweren 
dat er niet getraind 
kan worden. 
Sinds vorig jaar 
hebben we een 
ergoruimte met 4 
prima ergometers 
die inmiddels op 
1,5 meter afstand 
van elkaar staan. 
Wel kun je nu 
nog maar met 3 
mensen tegelijk 
tegen elkaar racen 
(voor de echte 
liefhebber). 

Tot 19 januari 
mag alleen buiten 
gebruik gemaakt worden van de ergometers. 
Er wordt een 2e ergo beneden gezet. Zo kun je overdag 
met 2 personen buiten op het terras trainen. Als je 
zeker wilt zijn dat je niet mis grijpt kun je reserveren bij 
Jan-Willem.  
 
Langer dan een half uur is voor de meesten wel erg 
saai maar 2 keer per week een half uurtje en je huppelt 
de wereld door met een bereconditie. We hebben 
tegenwoordig zelfs een bluetooth speaker dus je 
kunt je eigen Spotify afspeellijst luisteren voor extra 
motivatie of afleiding, al naar gelang je nodig hebt.

 
Maar behalve voor de conditie is de ergometer een prima 

instrument om 
op je gemak 
te werken aan 
houding en 
structuur van je 
roeibeweging. 
Onlangs heeft de 
introductieploeg 
een instructie-
uurtje gehad 
en dat was 
naast leuk ook 
leerzaam. En 
het mooie was 
dat ze allemaal 
al een betere 
ergotechniek 
hadden dan een 
sportschool-
meisje dat even 
kwam kijken hoe 
haar moeder het 
deed.

 
Kortom: gaat allen ergometeren. Ze staan er voor en ze zijn 
bijna altijd beschikbaar. Op dinsdagavond en donderdagavond 
zijn Jan-Willem en Jasper/Peter vaak om 19.30 aanwezig. 
Aansluiten kan als je dat gezellig vindt of liever niet alleen 
in de loods bent. Tijdens het half uurtje letten we vooral op 
onszelf maar ervoor of erna hebben we alle tijd om, indien 
gewenst, mee te kijken naar houding en techniek. 
Dit kan hopelijk weer na 19 januari.
 
Voor de lol wordt er een lijstje ophangen waar iedereen zijn 2 
kilometertijd kan opschrijven. Erbij zit een correctie tabel op 
m/v en leeftijd. Dan kunnen we de gecorrigeerde tijden met 
elkaar vergelijken.

E
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Velen van ons zouden graag nog beter willen leren roeien, de 
slagtechniek, de balans in de boot, de roeihouding. Maar hoe 
doe je dat als je geen vaste coach hebt?

Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden binnen de Meije 
om daar wat aan te doen. Alleen…het initiatief daarvoor ligt 
natuurlijk wel bij jezelf.

Coachleskaarten
Door de Coachings en 
Instructiecommissie(CIC) 
zijn leskaarten gemaakt die 
elke ploeg kan meenemen 
om zijn/haar ploeg te 
coachen en aan techniek 
te blijven schaven om nog 
lekkerder te kunnen roeien. 
Hoe begin je bijvoorbeeld 
met een goede warming-
up en wat kun je doen om 
de balans in de boot te 
verbeteren. De leskaarten 
hangen aan de zijkant van 
de kast in de kantine. Neem 
ze een keer mee!

Een ervaren en kritische stuur/coach
Veel ervaren roeiers 
binnen de vereniging zijn 
bereid om een keer met 
je ploeg mee te varen 
om je te coachen en de 
puntjes op de i te zetten. 
Maak daarvan gebruik. 
Benader zelf zo’n ervaren 
(wedstrijd) roeier of laat 
je coachbehoefte weten 

aan een van de CIC-leden. Zij regelen dan een match.

Een 
allesziend 
oog
Ook is het 
mogelijk om 
een video-
opname van 
je ploeg te 
laten maken. 
En aan de 
camera 
ontgaat 
natuurlijk 
niets, dus niet schrikken van het resultaat.… Na afloop worden 
de opnamen met jullie doorgesproken en heb je met je ploeg 
weer nieuwe oefenstof. Neem kontakt op met Jan-Willem voor 
een afspraak.

We kunnen nu even wat minder roeien, maar pak straks de 
riemen weer op en geniet van de kick die je krijgt van een 
steeds lekker lopende boot die feilloos door het water glijdt.

De CIC bestaat uit: Bernadette H, Marian T, Karin V, Floor O, 
Maarten E en Carla T-K

Wat als je nog beter wilt leren roeien en je 
hebt geen vaste coach meer?
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HYDRODYNAMICA vAN ROeIbOteN vOOR beGINNeRS
en voor anderen die willen weten waarom roeien zo zwaar gaat...
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Hein Bloemers


