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Watersport vereniging Arnemuiden                                                                                            Jaargang 40   Maart   2021  

nieuwsbrief 

 

Beste leden, 

 

Lente, lente, lente, waar bijlf je? 

We hebben het helemaal gehad met de winter, met corona, het binnen zitten en het niet samen 
een biertje kunnen drinken op het terras. Daarbij hebben we na de vorstperiode tot nu toe mooi 
weer gehad. Dat helpt allemaal niet om het geduld op te brengen. Sommige gelukvogels die in het 
water zijn blijven liggen hebben al lekker kunnen zeilen. 

 

Zo een jaar als vorig jaar hebben we nooit meegemaakt, in het voorjaar was het de vraag of we 
mochten varen, geen toiletten, geen voorzieningen op de eilanden, geen voorjaars ALV en een digi-
tale najaars ALV. Gelukkig hebben we een zorgeloze mooie zomer gehad.  

 

Dit jaar, met de snelheid waarmee de vaccinaties gaan, denk ik wel dat we in het voorjaar weer van 
de watersport kunnen genieten. Maar het blijft oppassen. 

 

We zijn natuurlijk niet stil blijven zitten. De A en B steigers zijn vervangen, de donderdagploeg was 
niet te houden, we gaan binnenkort starten met het laten installeren van WIFI dekking in de hele 
haven en er zijn op een aantal steigers weer elektra kasten vervangen. 

Omar heeft aangegeven door omstandigheden geen penningmeester meer te kunnen zijn. Geluk-
kig heeft Mayke van der Kamp aangegeven. Zij zal zich verderop in de nieuwsbrief voorstellen. Ver-
der is het stil op de haven geweest.  

 

Maar de lente komt eraan, we beginnen weer met de boten gereed te maken om te water te laten, 
het weer is prima en het gaat allemaal goed komen. 

 

Wees alert en blijf gezond. 

Groeten, Wim  

https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/


http://www.dejongsails.nl/


De renovatie van de A en B steiger zijn inmiddels bijna afgerond door de Jong 
Waterbouw, De Donderdagploeg is i.v.m. de RIVM regels met een beperkte 
ploeg gestart met het terug aanbrengen van de mantelbuizen en bekabeling, 
vervolgens gaan ze de aanmeerringen, nummering, paalmutsen, noodtrap, tap-
waterpunten en elektrakasten plaatsen. We hopen voor het ingaan van het zo-
merpeil gereed te zijn met de geplande werkzaamheden op de a-b-c en H stei-
ger. 

De Optimistenberging proberen we ook voor het nieuwe vaarseizoen gereed te 
hebben, nog het boeibord afwerken en verlichting aanbrengen. 

We hebben in de Havencommissie de uitbreiding toegangspoorten en automati-
sering besproken,uitgewerkt, onderbouwd en voorgelegd aan het CJO bestuur. 
Het betreft het automatiseren van de bestaande 2 stuks poorten aan het clubhuis 
en fietsenberging Westzijde. Tevens zal op het looppad aan de G steiger en fiet-
senberging Oostzijde poorten en hekwerk worden voorzien met het toegangs-
controle systeem. De toegangspoorten worden automatisch geopend en na pas-
sage weer automatisch afgesloten , dit dient met een Badge te worden geacti-
veerd, om de haven te verlaten is enkel het indrukken van een knop voldoende. 
Voor nadere toelichting hierover zal het bestuur nog een info Mail toesturen. 
De toegang naar de Z steiger komend vanaf het Restaurant wordt voorzien van 
een poort uitgevoerd met een cilinderslot en waaiers, na het einde van het zo-
merseizoen zal deze poort door de havenmeester worden afgesloten. Het is niet 
mogelijk deze poort te automatiseren om de toegang van passanten voor het 
restaurant te kunnen waarborgen. De montage werkzaamheden worden in de 
komende maanden uitgevoerd en zijn gereed voor het nieuwe zomerseizoen . 

Vervolgens heeft de donderdagploeg in deze koude winter nog diverse werk-
zaamheden verricht zoals: Blad blazen, zwerfafval ingezameld op en rond de 
haven. De watertoevoer en afvoer winterklaar afgesloten en afgetapt van de 
chemische toiletten en buitenwastafels aan de Oost en Westzijde haven. De bui-
ten wastafels afgesloten met bijbehorend deksel. Pomp chemisch afval op de 
meldsteiger gereinigd/onderhoud en voorzien van een nieuw membraam. De 
overige jaarlijkse keuringen gereedschap, speeltoestellen en onderhoudswerk-
zaamheden worden nog door de Havencommissie besproken en eventueel ver-
volgens vastgesteld voor uitvoering. Nogmaals heel veel dank aan al deze vrij-
willigers, die de kou en regen trotseren. 

 

Voorzitter Havencommissie. 

VAN DE HAVEN COMMISSIE 



Vernieuwen A steiger 



Geduld is een schone zaak 

Opening vaar seizoen  2021 

Eind april of begin mei (datum is nog niet bekend) willen we de opening 

vaarseizoen organiseren. I.v.m. Corona en de dan geldende maatregelen zul-

len we  waarschjnlijk nog niet terecht kunnen in de jachtclub Veere, hiervoor 

zullen we een alternatief bedenken zoals verzamelen op een eiland of iets 

dergelijk, hierbij de Corona maatregelen in acht nemend natuurlijk 

 

Datum en verdere info volgt  



https://www.faebook.com/restaurantoranjeplaat  

Welkom bij 

ons restaurant 

Restaurant Oranjeplaat ligt op een schitterende locatie aan het Veerse Meer met uitzicht op de jachthaven 

van Arnemuiden. Het restaurant heeft binnen een kleine 70 zitplaatsen en het zonnige terras heeft 80 zit-

plaatsen. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Frits en Simone Heinen en wij hebben op 1 april 2020 het restaurant overgenomen van Oscar en 

Ilse Geleijnse. 

Frits zijn passie is koken en werkt al jaren in de horeca als kok. Hij staat voor u klaar in de keuken. Simone 

is altijd bezig om het mensen naar hun zin te maken en staat als gastvrouw voor u klaar. 

We willen graag dat iedereen zich welkom voelt in ons restaurant. De menukaart biedt daarom voor ieder 

wat wils. 

Heeft u zin om te lunchen of om uitgebreid te dineren met een heerlijk wijntje erbij? Dan bent u bij ons 

aan het goede adres. 

Of wilt u liever een kopje koffie met een gebakje of lekker op het zonnige terras genieten van een drankje 

en een hapje? Dat is allemaal mogelijk. Daarnaast is het restaurant ook een uitstekende locatie voor feest-

jes en borrels. 

Aan onze mindervalide gasten is ook gedacht. Het restaurant heeft nauwelijks drempels, de indeling is 

ruim opgezet en we beschikken over een mindervalide toilet. 

Op de website kunt u de sfeer van ons restaurant al een beetje proeven. Maar om de sfeer echt te bele-

ven, kunt u het beste een bezoekje aan ons restaurant brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Frits en Simone Heinen 

http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
https://www.facebook.com/restaurantoranjeplaat
http://www.jandenooiervof.nl/


Binnenkort  verkrijgbaar bij de havenmeester 

Badges voor toegang tot de haven 

Voorlopig max twee per ligplaatshouder 

Alleen persoonlijk af te halen i.v.m. registratie 

Borg 25.00 per badge 

 



 Openingstijden Havenkantoor 

Attentie: Het havenkantoor is weer volgens het onderstaande schema opengesteld. Tijdens 
het paas-, hemelvaart- en pinksterweekend is het kantoor de gehele dag open. 

Maand Weekdagen Tijden 

januari en februari maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 

maart en april maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

10.00 – 12.00 

mei maandag t/m vrijdag 

zaterdag  

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

09.00 – 12.00  

13.00 – 17.00 

juni maandag t/m zondag 08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

juli en augustus maandag 

dinsdag 

woensdag t/m zondag 

08.00 – 21.00 

08.00 – 18.00 

08.00 – 21.00 

september maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00  

09.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

oktober maandag t/m vrijdag 

zaterdag 

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 
gesloten 

09.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

november maandag t/m vrijdag  

zaterdag en zondag 

09.00 – 12.00 

gesloten 

december maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

10.00 – 12.00 

gesloten 

https://www.gideonse.nl/


Na de Corona een keertje bardienst draaien??         Nu ook in het clubhuis 

Mag ik nog varen met het coronavirus? 
Varen is overal in Nederland weer mogelijk. Houd wel rekening met 
de richtlijnen van het RIVM, zorg dat je afstand bewaart en geniet van de vrij-
heid op het water. 

Houd afstand 
Op het water moet je net als op het land 1,5 meter afstand bewaren. Houd re-
kening met de grootte van de boot en de hoeveelheid mensen die meegaan. 
Zorg ervoor dat je gepaste afstand bewaart van andere watersporters om je 
heen zodat we er samen voor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. 
Ook tijdens de uitleg van de boot dien je 1,5 meter afstand te houden. 
Desinfecteer de contactpunten 
Voor en na de vaart dienen de contactpunten (roer, stuur en gashendel) met 
desinfecterende reiniger te worden behandeld. 
Zoek de ruimte 
Zorg ervoor dat je de drukke punten zoals bijvoorbeeld grachten en sluizen 
vermijd. Zoek de ruimte op de rivieren, meren en plassen om te ontspannen. 
Klachten? Verplaats je boeking! 
Vertoont er iemand in je gezelschap klachten of griepverschijnselen? Blijf dan 
thuis en verplaats je boeking naar een later moment in het jaar. Verplaatsen 
niet mogelijk? Annuleer dan je boeking zodat je het virus geen kans geeft om 

verder te 

 
STAY SAFE 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#nederland


De jeugdzeil data voor 2021  

 

Zondag 13 juni 2021.  (zwembad les) 

Vrijdag 18 & 25 juni. 

Vrijdag 2, 9, 16 juli. 

We starten op de vrijdag avonden om 1830hr en stoppen om 2045hr. 

Na de zomervakantie gaan we ivm met het sneller donker worden van 
de avonden op de zondag middagen zeilen. 

Zondag 5, 12, 19 september 2021.   

We starten op de zondag middagen om 1300hr en stoppen om 1530hr. 

Eind maart 2021 zetten we onderin op het jeugdzeil deel van de WSVA web-
pagina de inschrijfformulieren weer klaar voor jullie. 

 

Het Instagram account van  WSVA Jeugdzeilen is. 

#wsvarnemuiden 

Alle onderstaande data en plannen zijn geheel afhankelijk van de door de regering geldende Co-

rona maatregelen van dat moment, en kunnen dus gewijzigd of afgezegd worden. Maar 

JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD 

http://www.inenout.nl/


De Optimist 
 

De Optimist is de perfecte zeilboot om zelfstandig in te leren zeilen voor 
kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Als je nog nooit hebt ge-
zeild, of juist al een hoop zeilervaring hebt, in de Optimist ben je nooit klaar 
met leren en trainen! De Optimist is een wereldwijd geva-
ren wedstrijdklasse. In Nederland worden er ook veel wedstrijden in ge-
zeild. Mede daarom geeft de WSVA jeugdcommissie in deze zeilboten de 
zeiltrainingen. Maar we varen ook met een klein groepje en instructeur in 
een Oranjeplaat, of je zeilt mee in je eigen Laser of BIG.  

http://www.optiworld.org/
http://www.optimist.nl/


Zeilen in de Optimist 

De Optimist is een eenmans jeugdzeilboot. Dat wil dus zeggen dat jij 
alles doet in de boot. Jij zit aan het roer en bepaalt dus de koers, jij be-
dient het zwaard en de zeilen en dus hoe hard je gaat. Je bent dus de 
kapitein van je eigen zeilboot! 

Juist doordat je alles zelf doet, leer je snel zelfstandig zeilen. Ga je lek-
ker? Dan komt dat door jou! Gaat het even niet zo soepel? Dan komt 
dat ook door jou en dan zijn er de leden van de WSVA jeugdcommissie 
om je te helpen met uitleg en oefeningen. 

Even wat feitjes van de Optimist: 

• de Optimist heeft een spriettuig 
• het zeiloppervlak is 3,5 m2 
• de Optimist is 2,30 mtr. lang 
• en 1,15 mtr. breed 

Weet je wat nu jammer is.. 

 

Majanka de Buck is gestopt met de jeugdcommissie. 

Na een 14 jaar in de jeugdcommisssie gezeten te hebben, stapt ze eruit. 

Het wordt tijd voor iets anders zegt ze, en dat is vet jammer voor ons, want Majanka is een 
toppertje.  

Ze zal ons wel nog af en toe ondersteunen en hier en daar wat helpen. 

Daar is de gehele jeugdcommissie heel blij mee. 

Majanka, ik denk dat namens alle jeugdzeilers spreek dat we je enorm gaan missen. 

Super bedankt namens ons allemaal. 



De jeugd commissie en 

de kinderen vinden het 

super leuk dt jullie 

naar ons komen kijken 

op de vrijdagavonden, 

en u bent zeer zeker 

welkom, maar probeer 

aub de door de rege-

ring opgelegde corona 

maatregelen te respec-

teren. 

 

 

tot snel  

Michiel van Ravesteijn 

WSVA Jeugdcommissie 

http://www.haarstudiojose.com/


https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/
https://bouwburodevisser2.webnode.com/


26-01-2021 CJO heer Aalewijnse A. Serooskerke 

15-01-2021 WSVA heer Adriaanse P.C. Middelburg 

01-01-2021 WSVA heer Bal P. Goes 

14-05-2020 CJO heer Van Belzen J.C. Vlissingen 

26-05-2020 WSVA heer Van Belzen J.J. Arnemuiden 

15-08-2020 WSVA heer Van Belzen N. Middelburg 

01-01-2021 CJO heer Van Belzen P.C. Arnemuiden 

14-08-2020 CJO heer Van Bennekom D.P. Wilhelminadorp 

17-04-2020 WSVA heer Van den Boomgaard B. Arnemuiden 

14-07-2020 CJO heer Van den Bos M. Middelburg 

04-07-2020 WSVA heer Bosma J. Middelburg 

06-07-2020 CJO heer Bosselaar R. Middelburg 

03-08-2020 WSVA heer De Bruijne A. Middelburg 

01-02-2021 CJO heer Dehing J.J. Oost-Souburg 

19-07-2020 CJO heer Denekamp A.W.J. Vlissingen 

27-10-2020 WSVA heer Despiere P. Gent 

19-07-2020 WSVA mevrouw Dierendonck J.M.M. Middelburg 

14-09-2020 CJO heer Van Driel R.H.A. Kalmthout 

17-06-2020 WSVA heer Van Gaalen E. Middelburg 

01-07-2020 WSVA heer Geelhoed J.P. Arnemuiden 

19-06-2020 WSVA heer Gruiter K.J. Arnemuiden 

20-06-2020 CJO heer Van de Gruiter R.A. Arnemuiden 

24-06-2020 CJO heer Gunter G. Nieuwdorp 

28-07-2020 WSVA heer Hollebrandse W. Veere 

22-09-2020 WSVA mevrouw De Hooge K.A.J. Middelburg 

22-05-2020 WSVA heer Joosse C. Arnemuiden 

02-01-2021 WSVA heer Joziasse D.J.D. Arnemuiden 

05-03-2020 WSVA heer Van der Kamp R. Vlissingen 

22-06-2020 WSVA heer Kelders T. Arnemuiden 

02-01-2020 CJO heer Van de Ketterij W. Arnemuiden 

07-09-2020 WSVA heer Keus P. Vlissingen 

31-05-2020 WSVA heer Kikkert S. Vlissingen 

Nieuwe leden 2020-2021 



27-06-2020 WSVA heer Klijn M.B.W. Kruiningen 

26-08-2020 CJO heer Kortenhof E. Middelburg 

17-03-2020 CJO heer Krijger J.P. Arnemuiden 

16-04-2020 WSVA heer De Langen D. Vogelwaarde 

27-07-2020 CJO heer Lesaunier S. Vlissingen 

13-09-2020 WSVA mevrouw Little M. Middelburg 

17-08-2020 CJO mevrouw Lokker C.H.M. Vlissingen 

22-05-2020 CJO heer Marijs K.M. Arnemuiden 

22-07-2020 CJO heer Marijs M. Arnemuiden 

01-01-2021 CJO heer/mevrouw Matthijsse D. Zoutelande 

01-07-2020 WSVA heer Meeuwsen J. Krabbendijke 

06-03-2020 WSVA heer Meissner N. Arnemuiden 

09-08-2020 WSVA heer Niemansverdriet J. Vlissingen 

04-05-2020 CJO mevrouw Nijssen - de Kam L.J. Vlissingen 

19-07-2020 WSVA heer Noordennen R. Breskens 

11-05-2020 WSVA heer Offermans E.L.A. Nieuw en st Joosland 

06-07-2020 WSVA heer Van Opzeeland J.P. Vlissingen 

10-08-2020 CJO heer Rietkerk T.W.M. Heinkenszand 

23-06-2020 CJO heer Van Santen P.H. Hansweert 

20-10-2020 CJO mevrouw Van der Schans T.H. Driewegen 

16-06-2020 CJO heer Schroevers J. Arnemuiden 

08-07-2020 WSVA heer Schuit D.C. Arnemuiden 

20-10-2020 WSVA heer Van der Sommen E.J. Middelburg 

30-07-2020 WSVA heer Spoor E.G. Middelburg 

16-07-2020 WSVA heer Stroo G. Middelburg 

03-07-2020 CJO heer Valkenier J.T.R. Vlissingen 

29-04-2020 CJO heer Verstraate W. Westkapelle 

05-02-2021 CJO heer De Visser J. Middelburg 

18-05-2020 CJO heer Vogel W.H. Arnemuiden 

01-01-2021 WSVA heer Vrielijnck H.E.L. Middelburg 

26-06-2020 WSVA heer Van de Wal S.A. Vlissingen 

16-07-2020 WSVA mevrouw Van de Wege S.J. Vlissingen 

12-06-2020 WSVA heer Van Woerkom B. Vlissingen 

http://www.haarstudiojose.com/


 

http://www.zuidschor.com/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/boot-huren-zeeland/
https://www.josboone.nl/
https://flipperwatersport.nl/


Ben jij een vrouw en graag op het 
water? 

…en kan het volgens jou nog leuker? 

Dan ben je bij Vrouw Aan Boord op het juiste adres… 

Doe mee en breng meer gezelligheid 
op en rond het water! 

https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/watersport/
http://vrouwaanboord.luondo.nl/c-347960/vab-vlag
http://www.vrouwaanboord.nl/


Nu het drukker wordt in de jachthaven en we weer bekenden tegenkomen, denkt u  

dan wel aan de 1 ½ meter afstand? Blijf de regels van de RIVM opvolgen. 

Safety First 

https://youtu.be/u5gpmf7669s


https://www.bouwgroep-peters.nl/


Honden en water 

Honden worden, vooral in de zomer, 
vaak meegenomen naar waterrijke 
plaatsen. Het (samen) zwemmen of de 
hond ballen uit het water laten staat ga-
rant voor veel waterpret. Toch bestaan 
er nog veel misverstanden over honden 
en water, daarom is het goed eens stil 
te staan bij de risico’s die honden kun-
nen lopen. 

WATERPRET 

Kunnen alle honden zwemmen? 

Vaak wordt gedacht dat honden van nature kunnen zwemmen. Toch moeten honden leren zwem-

men net als wij. Er zijn rassen speciaal gefokt voor het waterwerk. De Labrador retriever, New found-

lander en de Spaanse waterhond bijvoorbeeld, zijn rassen die van nature graag het water ingaan. 

Hun vachtstructuur en lichaamsbouw zijn geschikt om in water te gaan. De Labrador heeft zelfs 

zwemvliezen tussen zijn tenen. 

V VERDER LEZEN? KLIK HIER 

https://www.doggo.nl/artikelen/recreatie/honden-en-water/


https://www.gideonse.nl/
http://www.vandersneppen.nl/
http://www.zuidschor.com/


Het bestuur van de CJO is op zoek naar enkele bestuursleden 

In 2021 treden twee bestuursleden van de CJO af, dit zijn in het voor-

jaar algemeen lid Bertus luitwieler en met de najaars ALV  onze voor-

zitter Wim Goedhart, beide zijn helaas niet meer herkiesbaan. 

Het bestuur zoekt dus een nieuw lid en een nieuwe voorzitter voor 

de CJO. 

Mocht je interesse hebben of meer informatie willen over een van 

deze functies neem dan contact op met het bestuur of meld je aan 

via de havenmeester 

Mocht je iemand voor willen dragen als voorzitter of ken je iemand 

met de juiste kwaliteiten dan horen wij dit ook graag natuurlijk 



 

Werkzaamheden Omloop 2021 

https://www.bootaanboot.nl/
http://www.watersportalmanak.nl/


Beste leden van Jachthaven de Oranjeplaat 

 

Sinds kort mag ik deel uitmaken van het bestuur in de rol van interim penningmeester.  

 

Mijn naam is Mayke van der Kamp, ik ben 36 jaar en woon samen met mijn gezin in Vlissingen. 
Ik ben sinds een aantal jaar werkzaam als gastouder.  

Waar mijn gezin het liefst op het water vertoeft, kies ik er voor om met mijn voeten op het dro-
ge te blijven.  

Door mij in te gaan zetten binnen het bestuur van de CJO hoop ik een bijdrage te kunnen leve-
ren aan het reilen en zeilen van deze mooie jachthaven waar wij ons al vanaf dag 1 enorm wel-
kom voelen. Zodra de maatregelen rondom corona het toelaten, hoop ik jullie te mogen ont-
moeten. 

 

                                   Tot dan 

                                              Hartelijke groet,  

 

                                                               Mayke  

 

Even voorstellen 



Meer info?  Redactie@jachthavenoranjeplaat.nl 

Tot slot 

Voor de vereniging is het en vreemde stille tijd, er gebeurd niet veel we moeten maar afwachten 

wanneer er weer een beetje ruimte komt om het een en ander te organiseren. 

Of wat eigenlijk het belangrijkste is, wanneer mag het clubhuis weer open? 

Evenementen liggen op dit moment stil, we kunnen en mogen niks organiseren, althans bijna niks 

We hebben wel besloten om hoe dan ook voorzichtig een openinstocht te organiseren, we mogen 

tenslotte varen zolang een ieder maar op zijn eigen boot blijft.de details worden uitgewerkt en vol-

gen spoedig. 

Zitten we dan helemaal stil, nee dat niet vergaderingen gaan door al is het behelpen via Teams of 

zoals de najaars ALV online, dit zal waarschijnlijk ook met de voorjaars ALV gaan gebeuren. 

Het clubhuis blijft ook gewoon onderhouden en staat klaar voor de opening en dit zal denk ik feest 

worden we moeten tenslotte wel van de oude voorraad af! 

Ondertussen gaat het reilen en zeilen op de haven gewoon door zoals u heeft kunnen lezen in het 

verslag van de HC en uit het stukje van Wim. 

We krijgen toegangshekken met een code, gezien de diefstallen die weer langzaam toenemen op 

andere jachthavens absoluut geen slechte zaak. Er wordt ook op zeer korte termijn Wifi aangelegd 

zodat de hele haven gegarandeerd goed bereik heeft, hier heeft zowel de CjO als de WSVA in geïn-

vesteerd  

Wat de evenementen betreft, we hebben op de najaar ALV twee leden gevonden die zich spontaan 

hebben aangeboden om de evenementen club te komen versterken, helaas hebben we hier nog 

geen beroep op kunnen doen maar hier gaat hopelijk zo snel mogelijk verandering in komen. 

Hopelijk tot snel allemaal en iedereen een goede en veilige gezondheid toegewenst 

Namens de WSVA 

Ron Nagtegaal 


