
Carmen Fernald / Dionne Stax / Evert Cuijpers / Gerie Smit / Heidi Wulfsen / Nejifi Ramirez / Peter Smet

 REGIOHELDEN awards2021

JURY RAPPORT 2021 • 14 april 2022 • DRU Industriepark • Ulft



VOORWOORD

“Ik ben niet snel geraakt, maar hier heb ik ademloos naar zitten kijken”. “Dit is echt 

een voorbeeld voor andere omroepen, zo inspirerend en vernieuwend!” Tijdens het 

juryberaad waren er veel complimenten te horen voor de verschillende inzendingen voor 

de Regiohelden Awards 2021. 63 inzendingen van de 13 regionale omroepen zijn door de 

vakjury onder leiding van voorzitter Dionne Stax beoordeeld.  

 

Naast Dionne Stax (Omroep MAX) bestaat de jury dit jaar uit Gerie Smit (NH), Heidi 

Wulfsen (NOS), Peter Smet (SvdJ), Carmen Fernald (Omroep MAX), Evert Cuijpers 

(Omroep Venlo) en Nejifi Ramirez (Bureau Regio). De vakjury heeft een vertegenwoordiging 

van zowel de lokale als landelijke omroepen en opereert onafhankelijk.  

 

‘De kwaliteit van de inzendingen is hoog, en daarom hebben we bij de beoordeling gekeken 

naar regionale impact, originaliteit en journalistieke aanpak.’ Uit alle inzendingen heeft de 

jury per categorie drie producties genomineerd. Uit de genomineerden is na rijp beraad een 

winnaar per categorie gekozen. Het was niet altijd gemakkelijk om een keuze te maken, in 

het juryberaad zijn goede gesprekken gevoerd en argumenten aangedragen waarom juist die 

ene productie de winnaar zou moeten zijn.  

 

Opvallend bij de inzendingen van dit jaar is dat er steeds meer ruimte is voor 

onderzoeksjournalistiek. Dat zie je in verschillende categorieën terug. Daarnaast heeft de 

podcast definitief een plek veroverd, net als meer ruimte voor vernieuwende vertelvormen. 

Positieve ontwikkelingen, zo stelt de jury. Blijf wel zoeken naar de samenhang tussen 

de verschillende platformen, die kunnen elkaar versterken en aanvullen. En blijf ook 

oog houden voor diversiteit. Zorg ervoor dat in de programma’s een afspiegeling van de 

samenleving te zien en te horen is!



De jury is trots op de lijst met genomineerden en op de winnaars. Zij laten zien waar de 

regionale omroep in Nederland voor staat : creatieve, onderzoekende en vernieuwende 

programma’s maken en tegelijkertijd een luis in de pels zijn van bestuurders en politiek.  

En natuurlijk ook  de vinger aan de pols houden  bij de bestuurders en opkomen voor de 

burgers in hun verzorgingsgebied. 

 



DE NIEUWSJAGER

Deze Regiohelden Award gaat naar het 

beste eigen nieuwsverhaal van 2021, 

spraakmakend nieuws met een aantoonbare, 

regionale impact dat verkregen is door goed 

eigen onderzoek. Een pittige categorie voor 

de jury, waarbij 12 inzendingen beoordeeld 

zijn. Het is moeilijk kiezen, het niveau van 

de inzendingen is hoog. Er is steeds meer 

ruimte voor onderzoeksjournalistiek bij 

de regionale omroepen en dat zie je terug 

in de inzendingen van de nieuwsjager. De jury wil graag als de aanbeveling meegeven dat 

het echt belangrijk is om bij deze nieuwsverhalen  de vertaalslag naar de burgers te blijven 

maken. Bij de ene omroep lukt dat beter dan de andere, leer van elkaar. Vertel welke impact 

het nieuws heeft op de inwoners, blijf niet hangen op bestuurlijk niveau. Wat betekent een 

beslissing voor de mensen die ermee te maken hebben? Hoe zit het op andere plekken in je 

verzorgingsgebied? Blijf zoeken naar manieren om extra duiding te geven en het nieuws nog 

betekenisvoller te maken. 

De winnaar van de categorie De Nieuwsjager is: Het drieluik ongelijke behandeling 

aardbevingsschade van RTV Noord.

Dit nieuws heeft echt impact omdat deze serie voor de overheid aanleiding was om de 

behandeling van de aardbevingsschade aan te passen Hierdoor krijgen de bewoners van het 

aardbevingsgebied waarschijnlijk meer recht op een realistische  vergoeding voor ontstane 

schade. ‘Je ziet dat de journalisten bij RTV Noord in goed contact staan met hun publiek. Dit 

nieuws komt uit hun netwerk van de mensen die daar wonen. De makers komen op voor de 



inwoners en maakt de verschillen die er zijn bij de behandeling van de aardbevingsschade 

aanhangig. Met als gevolg dat het beleid veranderd wordt.’ De jury stelt vast dat je je 

journalistieke werk goed doet als je het voor elkaar krijgt om iets wezenlijks te betekenen 

voor je publiek. 

 

De genomineerden in deze categorie zijn:

• Omroep Gelderland: Politieke soap Scherpenzeel. Deze inzending is een mooi voorbeeld 

van hoe je journalistieke tools goed kunt gebruiken. De journalisten hebben onder meer 

via de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOB, blootgelegd hoe de hoofdrolspelers 

van de fusie tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld onderling met elkaar 

communiceren. De hele bestuurscultuur wordt in beeld gebracht en het levert een 

ontluisterend beeld op. ‘Deze inzending onderstreept nogmaals het belang van goed 

onderzoek en ruimte voor research. Duik er maar in, een goede invulling van de 

waakhondfunctie die de regionale omroep heeft.’ 

• RTV Noord: Het drieluik ongelijke behandeling aardbevingsschade. De journalisten 

van RTV Noord kregen al vrij snel de tip dat er iets niet goed zat in de afhandeling van 

de aardbevingsschade. Verschillende bureaus beoordeelden dezelfde soort schade op 

verschillende manieren, waardoor er verschil zat in het bedrag waar je als gedupeerde 

recht op zou hebben. Ook is gebleken dat er verschil in methodiek was waardoor er 

rechtsgelijkheid ontstond. Een verhaal wat echt vanuit de goede contacten tot stand 

is gekomen. RTV Noord heeft duidelijk gemaakt dat er verschillen waren en heeft dit 

aanhangig gemaakt. Met als gevolg dat het beleid veranderd is. ‘Dit nieuws heeft echt 

impact gehad op het leven van de mensen in het aardbevingsgebied’. Een verhaal van 

grote regionale importantie. 

• RTV Utrecht: Spirituele sessies begraafplaats Rusthof. Op een begraafplaats heeft 

een groep mensen seances gehouden bij kindergraven om contact te maken met de 

overledenen. Met toestemming van de eigenaar maar zonder medeweten en toestemming 

van de ouders, zo blijkt uit het onderzoek van de journalisten van RTV Utrecht.  



Ook voor dit onderwerp is succesvol gebruik gemaakt van de WOB, de Wet 

Openbaarheid van Bestuur. Door het op de goede manier inzetten van journalistieke tools 

hebben de makers heel goed kunnen achterhalen wat er is gebeurd. Qua duiding had de 

jury het verhaal graag ook vanuit andere perspectieven belicht gezien. Tegelijkertijd vindt 

de jury het fijn om te merken dat waar de burger tegen de muur van de instanties opliep 

de journalist verder ging. Het lukte om het verhaal boven water te krijgen. 

DE UITVINDER 
 
Deze Regiohelden Award gaat naar 

het beste innovatieve journalistieke 

project van 2021. Vernieuwing is bij deze 

categorie het belangrijkste criterium. Een 

categorie met dit jaar opvallend weinig 

inzendingen. Voor de jury is dat een punt 

van zorg, want wat zeg je daar mee als 

omroep? Het zou zo moeten zijn dat er 

ieder jaar innovatie en ontwikkeling is, 

bijvoorbeeld op technisch vlak, maar ook 

als het gaat om nieuwe vormen, programma ideeën of wellicht inzet van personeel.  

Volgend jaar hoopt de jury op meer inzendingen!

De winnaar van de categorie De Uitvinder is De App Oud Limburgs Schuttersfeest van L1. 

Deze app giet traditie in een nieuwe vorm. Een van de kerntaken van de regionale omroep 

is het behouden en uitdragen van de culturele identiteit. Het Limburgs Schuttersfeest is een 

belangrijk cultureel erfgoed feest. Het evenement ging niet door, maar door het bedenken 

en ontwikkelen van deze app en de verbinding die gemaakt werd via de radio-uitzendingen 

was er toch aandacht voor de culturele identiteit en werd er connectie gemaakt met een hele 

nieuwe doelgroep.



De genomineerden in deze categorie zijn:

• L1: App Oud Limburgs Schuttersfeest. De innovatie zit niet alleen in het ontwikkelen van 

de app. Het is traditie in een nieuwe vorm met een heel groot bereik, juist doordat deze 

app is ontwikkeld en ingezet. De jury vindt het verfrissend om te zien dat er compleet 

buiten de gebaande paden gedacht is. Er wordt verslag gedaan op de radio over wat 

er in de app allemaal gebeurt, er is een gevoel van verbinding. En ook dat hoort bij de 

kerntaken van de regionale omroep: het uitdragen van je culturele identiteit. 

• RTV Noord: project ‘Live Duo’. Innovatie zit soms ook in investering in techniek en 

menskracht. Het project ‘Live Duo’ is een mooi voorbeeld daarvan. Het doel is om  beeld 

van eerstelijns nieuws zo snel mogelijk online te krijgen. Het nieuws ligt op straat, ga 

maar kijken. ‘Radio is het snelste medium wordt er altijd gezegd’, aldus de jury. ‘Maar 

met deze ontwikkeling komt daar verandering in.’ De jury vindt deze investering een 

voorbeeld voor andere omroepen. ‘Het raakt aan je kerntaak: nieuws brengen en erbij zijn. 

Onderzoeksjournalistiek is belangrijk, maar eerstelijns nieuws is ook heel erg belangrijk’. 

• Rijnmond: Radio Freedom. Het bevrijdingsfestival kon niet doorgaan maar de 

programmamakers van Rijnmond hebben alles uit de kast gehaald om een digitaal festival 

te organiseren wat niet onder doet voor het werkelijke festival. Er is verbinding tussen de 

verschillende platformen, het is toegankelijk voor een breed publiek en er is diversiteit in 

alle opzichten. Een compliment waard! 

DE LUISTERVINK

Deze Regiohelden Award gaat naar de beste audioproductie  

van 2021. Het valt de jury op dat de inzendingen voor deze  

categorie heel verschillend zijn. De vorm van inzending is  vrij,  

er zijn radio-items, podcastseries en radio-uitzendingen door  

10 verschillende omroepen ingezonden. Tegelijkertijd signaleert  

de jury dat het verschil tussen podcast en radio steeds groter wordt.  

 

 



Podcastmakers krijgen de ruimte om  

mooie audioproducties te maken,  

die ruimte lijkt er voor de radiomakers 

niet altijd te zijn. Terwijl juist goede 

audioproducties de afgelopen periode 

een groot publiek hebben bereikt en ook 

bij de radio zou daar ruimte voor moeten 

zijn. Ook is er een groot verschil tussen 

de verschillende omroepen qua podcast. 

Waar de ene omroep er hoorbaar voor kiest 

om makers te begeleiden, is het bij andere 

omroepen meer een soloproject. 

De winnaar van de categorie De Luistervink is de podcast: 

De dood van Robert van Omroep Gelderland

Deze inzending steekt voor de jury met kop en schouders  uit boven de andere inzendingen 

‘Het is een verhaal waarbij de verbeeldingskracht goed wordt gebruikt. De podcast is 

onthullend en als luisteraar kan je moeilijk stoppen met luisteren. De serie is professioneel 

gemaakt, je wordt echt het verhaal ingetrokken. Het voorbeeld van de dood van Robert staat 

voor een groter probleem in de zorg. Er wordt in deze winnende podcast ergens aan geschud, 

een ogenschijnlijk incident leidt na journalistiek speurwerk waarbij alle lagen geduldig 

afgepeld zijn tot deze productie’. De jury is onder de indruk van het geduld van de makers. 

‘Ze hebben het vertrouwen gewonnen van de ouders van Robert, ze hebben alle paden 

bewandeld en zijn hun journalistieke neus blijven volgen’. 

 

 



De genomineerden in deze categorie zijn:

• L1: de calamiteitenuitzending tijdens het hoge water, 88 uur radio. Als regionale omroep 

ben je bij dit soort calamiteiten verantwoordelijk voor de uitzendingen en voor het 

informeren van je publiek. De jury heeft deze inzending genomineerd omdat het de 

makers van deze uitzending lukte om tijdens de radio-uitzending meer te doen dan alleen 

informeren. ‘Er was ruimte voor een saamhorigheidsgevoel en er werd moed ingesproken. 

Het publiek werd in beweging gezet om hulpacties op te zetten. Ondanks alle ellende 

weten de makers ook positiviteit door verbinding te brengen. 

• Omroep Gelderland: podcast De dood van Robert. De podcastmakers hebben hun 

journalistieke neus goed gebruikt en zijn aan de hand van een klein berichtje over de 

dood van iemand in een instelling gaan speuren. ‘Het is onderzoeksjournalistiek, het 

overstijgt de regio, het verhaal wordt op verschillende lagen verteld. Het doet recht aan 

het verdriet van de ouders en het laat zien dat er bij instanties een grote vermoeidheid 

is als het gaat om verwarde mensen. Laag je voor laagje wordt het verhaal afgepeld, 

van de alarmcentrale tot aan de ouders van de overleden jongen. Een compliment voor 

de makers, blijkt uit het feit dat de hele jury de hele serie geluisterd en niet alleen de 

ingezonden aflevering. 

• RTV Utrecht: podcast Muurvast, aflevering Je studentenleven in corona tijd. Deze 

podcast gaat over een heel actueel onderwerp: het woningtekort. De maker spreekt 

allerlei mensen uit verschillende lagen van de bevolking die te maken hebben met dit 

probleem. ‘Het is echt een belangrijk onderwerp wat deze jonge maker bij de kop heeft 

gepakt. Als luisteraar word je meegenomen in de zoektocht van het probleem’. De jury 

doet nog wel de aanbeveling om een volgende serie radiofonischer aan te pakken, zodat 

je als luisteraar nog meer meegenomen wordt. Je wilt het gevoel hebben dat je samen met 

de maker naar de opties op Funda zit te kijken en dat je een gevoel krijgt bij de grootte 

van een huis, bij wijze van spreken. 



DE VERHALENVERTELLER 

Deze Regiohelden Award gaat naar de beste documentaire van 2021.  Een non-fictie productie 

waarbij de persoonlijke visie/stem van de maker duidelijk naar voren komt. De vorm is vrij, 

een radio-, een tv-documentaire, een podcast of een online videoserie maakt kans in deze 

categorie. Opvallend is dat er met name documentaires in zijn gezonden door de omroepen, 

er waren inzendingen van alle 13 omroepen. De jury geeft aan dat het belangrijk is om de 

vernieuwing te zoeken, de onderlinge verschillen tussen de inzendingen waren erg groot. 

‘Zoek de gelaagdheid in de verhalen, trek het breder. Met alleen een origineel idee ben je er 

niet. De verhalen zijn er goed genoeg voor, pak die kans!’ is de aanbeveling van de jury. 

De winnaar van de categorie De Verhalenverteller is:  

De podcast Pretpark Veluwe van Omroep Gelderland.  

 

De maker van deze podcast werpt 

een discussie op waar je eigenlijk als 

wandelaar niet bij stil staat. Het zet je 

aan het denken en het wijst je op je 

verantwoordelijkheid. De podcast is 

verzorgd, afwisselend en onderhoudend. 

Het is een journalistiek product wat 

een maatschappelijk debat aanjakkert. 

“Je wilt steeds meer horen’, zo klonk 

het tijdens het jury-overleg. ‘Het is een 

originele manier en een urgent probleem. 

Maatschappelijk en regionaal relevant’. 



De genomineerden in deze categorie zijn:

• Omroep Brabant: documentaire serie Kanker leeft. Deze serie is intiem, indringend, 

persoonlijk, herkenbaar en menselijk.  Kwetsbaar omdat de maker van deze 

documentaire centraal staat en de kijker meeneemt in het proces van haar ziekte.  

De getuigenissen van anderen die ook met kanker te maken hebben geven het verhaal 

een breder perspectief. De persoonlijkheid van de maker komt heel mooi naar voren, 

in zelfreflectie en relativering, dat moet je ook durven. Tegelijkertijd is er ook ruimte 

voor humor en  heeft de muziek in deze serie echt een duidelijke functie. Een enorme 

aanrader, aldus de jury.

• Omroep Gelderland: Podcast Pretpark Veluwe. Deze podcast trekt je steeds verder 

het verhaal in. Verschillende juryleden geven aan dat ze door deze podcast anders naar 

de Veluwe zijn gaan kijken en dat ze er met andere mensen over gingen spreken. ‘De 

shownotes van de podcast waren niet overtuigend, maar de audio wel!’ De toon van 

de voice-over voelde voor sommige juryleden iets te veel op de knieën. ‘Dat is niet 

nodig, dat doet het jeugdjournaal ook niet’, maar de mooie oneliners en de stem van 

het bos hebben ervoor gezorgd dat het oordeel unaniem was. 

• Rijnmond: Het jaaroverzicht 2021 in 1 dag. Deze vernieuwende manier van het 

maken van een jaaroverzicht is een voorbeeld voor andere omroepen, zo persoonlijk. 

De verslaggevers als leidraad door het jaar heen. Met heftige gebeurtenissen, maar 

ook ruimte voor de mooie beelden van bijvoorbeeld het schaatsen en  Kinderdijk in 

de winter. Een aantal juryleden mistte het publiek, de vuilnisman, het raadslid, maar 

allemaal waren ze onder de indruk van deze zeer vernieuwende vorm. Een inspiratie 

voor andere omroepen die navolging verdiend! 



DE NIEUWKOMER 

Deze Regiohelden Award gaat naar de beste nieuwkomer van 2021. Wie is het jonge talent 

dat de omroep is binnengestapt en er met kop en schouders bovenuit steekt? De jury 

vindt het belangrijk dat regionale omroepen nieuwkomers een kans en een platform te 

geven. De diversiteit onder de inzendingen was groot, er werden vanuit heel verschillende 

disciplines talenten voorgedragen. 

 

 

De winnaar van de categorie De Nieuwkomer is: Carmen Nelissen van RTV Utrecht.  

Een geschikte kandidaat voor deze categorie, zo stelt de jury. Carmen is een sprankelende 

persoonlijkheid, ze komt echt binnen en ze blijft op je netvlies. Ze is een voorbeeld van 

een nieuwe generatie journalisten die verhalen  maakt, samen met het publiek en niet 

alleen maar voor het publiek. Haar verhalen op de socials springen er echt uit en mensen 

voelen zich vrij en ongeremd bij haar. Tegelijkertijd is ze veelzijdig, bevlogen en betrokken. 

Een terechte winnaar!



De genomineerden in deze categorie zijn:

• RTV Oost: Teun van der Velden. Van dit talent gaan we nog veel horen, is de 

overtuiging van de jury. Teun is een veelzijdige alleskunner, met - ondanks zijn leeftijd 

- gezag en autoriteit. Hij bijt zich echt vast in de onderwerpen, maakt follow-ups en 

laat niet los. Je gelooft wat hij vertelt. Teun heeft zijn weg naar RTV Oost gevonden 

via het samenwerkingsproject met de lokale omroepen en kan nog veel verder 

groeien. De jury ziet hem als een groeibriljant, hij kan zijn persoonlijkheid nog wat 

verder ontwikkelen. 

• RTV Utrecht: Carmen Nelissen. Een heel veelzijdige multimediale maker. Een beetje 

een spring in ’t veld, zo zegt de jury. Carmen is fris en kundig en ze weet waar ze het 

over heeft. Dat zie je ook. ‘Haar verhalen op de socials komen echt binnen, een heel 

veelzijdige maker.’

• Rijnmond: Manon van Koppen. Deze jonge journaliste haalt verhalen uit de data. Een 

vak waar de meeste jonge journalisten zich niet aan wagen. ‘Wat fijn en verrassend 

dat een jonge vrouw dit nieuwe vak heeft omarmd’, zo zegt de jury. ‘Het is belangrijk 

om haar te steunen zodat ze nog beter wordt en zich verder kan ontwikkelen’.  

DE BEELDVANGER
 

Deze Regiohelden Award gaat naar de beste korte videoproductie van 2021, een productie 

die onderhoudend, origineel en boeiend is. De juryleden hebben in deze categorie 

heel veel verschillende vormen voorbij zien komen, van alle 13 omroepen kwamen er 

inzendingen met veel 

originaliteit! 

De winnaar van de categorie 

De Beeldvanger is: 

Tot op de bodem van 

Omroep Flevoland.  



De jury is onder de indruk van dit programma dat de geschiedenis van Flevoland op een 

andere manier vertelt. ‘Dit is echt een ‘out of the box’- geschiedenis programma. Eigenlijk 

een heel simpel idee maar heel  goed uitgevoerd. Marvin en Jaap zijn creatieve makers, 

die op een  toegankelijke manier de geschiedenis vertellen van de jongste provincie van 

Nederland. De vorm is zeer geslaagd en er wordt goed gebruik gemaakt van graphics. Je 

krijgt echt zin om naar Flevoland toe te gaan!’. 

De genomineerden in deze categorie zijn:

• Omroep Flevoland: Tot op de bodem, aflevering Zeewolde. Een zeer geslaagde vorm 

om de geschiedenis te vertellen en in de toekomst te kijken. Het programma gaat 

buiten de gebaande paden en is zeer informatief. De provincie gaat echt leven én je 

wordt buiten je eigen vooroordelen getrokken.

• RTV Oost: Expeditie Oost: wie is vermoord in het weiland van boer Mans. Dit 

programma zoekt naar de grens tussen non-fictie en fictie. Er wordt gebruik gemaakt 

van special effects, hier en daar is het misschien een beetje over de top. Tegelijkertijd 

hoort dat bij het zoeken naar grenzen, soms ga je er net een beetje overheen. Maker 

Pim Paalhaar heeft lef en kiest voor een brutale, zeer gewaagde vorm, spannend!

• Rijnmond: Gedupeerde moeders toeslagenaffaire marcheren naar de Belastingdienst. 

De toeslagenaffaire en de gevolgen ervan is een erg urgent onderwerp, het is een van 

de grote verhalen van het afgelopen jaar. De jury is verbaasd dat het onderwerp niet 

vaker terug is gekomen in verschillende categorieën. De vorm die Rijnmond gekozen 

heeft voor dit onderwerp maakt deze inzending onderscheidend. Het is heel intiem in 

beeld gebracht en daardoor ‘in your face’.  

 
 
 
 



GOUDEN REGIOHELDEN AWARD 

Uit alle winnaars kiest de jury de winnaar van de Gouden Regiohelden Award, de jaarlijkse 

prijs voor de beste journalistieke productie van alle Nederlandse regionale omroepen.  

De winnaar is de podcast De dood van Robert van Omroep Gelderland! 

 

Zoals de makers het zelf omschrijven: De podcast is een eerbetoon aan Robert, maar 

ook aan de anonieme ‘verwarde man of vrouw’ die soms het nieuws haalt. De makers 

raken tijdens hun zoektocht aan grotere maatschappelijke kwesties. Wat is het gevolg 

van drastische bezuinigingen sinds 2015? Zijn er voldoende goede opvangplekken voor 

verwarde mensen? Wat is er gaande bij de politie? In de meldkamer blijkt ‘moeheid’ te 

bestaan over het aantal meldingen van verward gedrag. In Roberts geval lijkt dit één van de 

oorzaken van de fatale afloop. 

 

De jury is unaniem in haar oordeel: Dit is de beste journalistieke productie van 2021.  

De podcast steekt er met kop en schouders bovenuit. Het is journalistiek handwerk, er is 

goed onderzoek gedaan en alle perspectieven samen maakten het verhaal. Het onderwerp 

is schrijnend, juist ook doordat het laagje voor laagje afgepeld wordt. Het is regio-

overstijgend en onthullend. Het is een verhaal geworden wat invoelbaar en inzichtelijk 

gemaakt is en wat staat voor een veel groter probleem in de zorg. 

Je wilde blijven luisteren, de jury heeft respect voor het geduld van de makers en de 

manier waarop het verhaal verteld is. Een mooi compliment voor de makers, Ellen 

Kamphorst en Jenda Terpstra die werden bijgestaan door hun coach Maarten Dallinga.



 DE GOUDEN REGIOHELDENaward 2021 

DEZE AWARD IS MET ENORME TROTS toegekend aan 
DE podcast De dood van Robert van Omroep Gelderland



TOT VOLGEND JAAR!
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