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Bij dit nummer 
 

Een beetje aangepast, de tekst van een liedje van Gerard Cox:  
 

’t is (bijna) weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zo mooi in mei 
Ah, je dacht dat er geen einde aan zou komen  
Maar voor je ’t weet is heel die zomer al (bijna) weer voorbij. 

 

Je kent het lied niet? Even naar Spotify dan. Maar inderdaad, de zomer is zo 
goed als voorbij. De scholen zijn weer begonnen en de werkenden onder 
ons zijn ook al weer aan de bak. Trouwens, wat een zomer hadden we! 
Geweldig om met zulke temperaturen aan watersport te doen, maar de 
droogte maakt ook duidelijk dat er een gebrek aan vaarwater kan komen …  
In dit Logboek lees je hoe dat laatste ook bij de voorbereidingen van de 
VeluweRally een punt van aandacht is. Maar de VeluweRally is en blijft een 
prachtig kano evenement. Dus schrijf je in en doe mee, hetzij in de C10, 
hetzij individueel.  
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Salon zonder afspraak 
Oudestraat 211, 8261 CM Kampen 
Telefoon (038) 331 54 97 
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Rondom ons clubgebouw is er in de afgelopen maanden veel gebeurd. Toch 
zijn we er nog niet. De containers en de nieuwe loods, de inrichting en de 
opslag van de boten, vragen de komende tijd aandacht. Op de aange-
kondigde werkdagen gaan we daarmee aan de slag.  
Maar niet alleen op ons terrein, ook om ons terrein gaan de werken volop 
door. In de nieuwe brug wordt op 1 september het beweegbare deel ge-
plaatst. Dat is de voorwaarde voor veel werkzaamheden die daarna volgen. 
Belangrijk in dit verband is de verandering in de aanrijroute naar onze club 
met ingang van 5 september. Je leest daarover in dit nummer 
 

In dit nummer ook verslagen van een enkele toertochten. Ook de jaarlijkse 
evaluatie is alweer gepland. En de wedstrijdvaarders dan? Nou, die zijn juist 
eind augustus en begin september weer heel actief geweest! In het 
volgende nummer hopen we daar meer over te kunnen vertellen. 
 

Zoals gezegd, de zomer is zo goed als voorbij, maar voor de echte kano-
vaarders maakt dat niet uit. We varen wel door, zomer of niet. Daarom 
graag tot ziens op of bij het water. 
 

Jaap de Lange 
 

 
 

Van de ledenadministratie  
 
Erwin Van den Heuvel is onlangs lid geworden. Hij is al enthousiast begon-
nen met varen vanaf onze club. We heten hem welkom en wensen hem veel 
vaarplezier toe! 
 

Bert Vorsselman 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 20 oktober a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 
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Van de bestuurstafel  
 
 

Waterstanden 
 

Wat een zomer hebben we mogen beleven en 
het lijkt nog wel even door te gaan. Dat mooie weer heeft ook negatieve 
gevolgen voor de watersport, want sommige sluizen worden niet meer of 
minder bediend. De waterstand in de rivieren is uitzonderlijk laag waardoor 
de scheepvaart hinder ondervindt. Dat zou wel eens consequenties kunnen 
hebben voor evenementen zoals de Veluwe Rally, dus houden we de situ-
atie scherp in de gaten. 
 

Terrein, loods en containers 
 

Door de inzet van vele vrijwilligers zijn de loodsen ingericht en kunnen de 
boten terug op hun plaats. Daarbij wordt de oude indeling zoveel als moge-
lijk aangehouden.  
Hun tomeloze inzet om er wat moois van te maken, wordt enorm gewaar-
deerd en het resultaat mag er zijn. 
Het terrein kleurt alweer groen en er is alweer gemaaid. Zo langzamerhand 
komen we weer in de gewenste situatie en keert de rust op het terrein 
terug, voor wat de werkzaamheden betreft. 
 

Vakantietijd 
 

Door de vakanties ligt het bestuurlijke werk zo goed als stil. De dagelijkse 
zaken worden vanzelfsprekend afgehandeld, maar er zijn geen bijzondere 
zaken die dringende aandacht behoeven. 
 
Contributie 
 

Onze penningmeester vraagt nog wel even aandacht van de leden voor de 
contributie en ligplaatsen rekening en verzoekt iedereen die per omgaande 
te betalen. Dat scheelt haar veel nawerk. Alvast bedankt voor de mede-
werking.  

 
Wim T. Lammerts, secretaris 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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►►Let op: Veranderde route naar de club◄◄ 

 
Als je het blad even een kwartslag draait krijg je dankzij de tekeningen op 
de bladzijden hierna een duidelijk beeld van de veranderde verkeerssi-
tuatie. Wil je het in kleur bekijken, ga dan naar de website. 
 
Met de auto 
 

► Vanuit richting Kampen (tekening 1) 
Vlak voor de Roggebotbrug sla je rechtsaf (rich-
ting het restaurantje bij Roggebothaven) en je 
gaat direct wéér rechts. Je rijdt  nu als het ware terug richting Kampen. Let 
op: op de kruising kunnen ook fietsers staan/rijden! Als je rechts het 
(nieuwe) viaduct ziet, ga je daar oveerheen. Dan rechtsaf je weg volgen en 
je komt dan weer op vertrouwd terrein. 
 
► Vanuit richting Dronten (tekening 2) 
Ben je over de Roggebotbrug dan ga je meteen linksaf (richting het restau-
rantje van Roggebothaven) en vervolgens ga je metéén rechtsaf. Let op: op 
de kruising kunnen ook fietsers staan/rijden!  Als je rechts het (nieuwe) via-
duct ziet, ga je daar overheen. Daarna rechtsaf je weg vervolgen en je ziet 
vanzelf de vertrouwde ingang weer. 
 
Met de fiets 
 

Voor fietsers verandert er voorlopig niets! Uit welke 
richting je ook komt, je rijdt nog steeds op het fietspad 
en je steekt ook nog steeds bij de kruising over. Op die kruising blijft goed 
uitkijken naar links en rechts, dus heel belangrijk! 
Overigens komt er later dit jaar voor jullie nog wel een verandering, maar 
daar komt dán wel een bericht over 

Met ingang van 5 september verandert de route naar onze 
club. Dat geldt niet alleen als je uit Kampen komt, maar ook 

vanuit richting Dronten. 
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Tekening 1: Vanuit richting Kampen 
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Tekening 2: vanuit richting Dronten 
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Er is altijd wel werk aan de winkel. Dit jaar meer dan ooit. Maar vele handen 
maken licht werk. Dus kom, doe mee, leer elkaar van een andere kant 
kennen en maak je nuttig!  
 

Najaarswerkdagen op de club 
 
Tussentijds is er dit jaar door verschillende 
leden heel veel werk verzet. Het terrein is op de 
schop geweest en de loodsen onder de hamer. Maar dit jaar zijn er nog twee 
werkdagen om er verder de schouders onder te zetten. 
 

Zaterdag, 10 september 
 

Op zaterdag, 10 september moet de laatste hand gelegd worden aan de 
inrichting van de grote loods en vervolgens moeten daar dan ook alle club-
boten ingelegd worden. 
Als dat gebeurd is, kunnen de containers ingedeeld worden voor de eigen 
boten van de leden. Het is dus heel belangrijk dat er op deze dag zoveel 
mogelijk mensen zijn! 
 

Zaterdag, 15 oktober 
 

Het ‘gewone’ onderhoud … ja, dat is er ook nog. Op zaterdag, 15 oktober 
staat dat op het programma, bedoeld om terrein en gebouwen winterklaar 
te maken. Daarbij zijn er altijd wel klussen en klusjes die gebeuren moeten. 
 

Hoe gaan we te werk? 
 

We beginnen ’s morgens omstreeks 9.30 uur met koffie en een werkbespre-
king (wie gaat wat doen). Tussen de middag zorgt de kantinecommissie voor 
een goed gevulde soep en eet je je zelf meegebrachte boterhammen op. 
Afhankelijk van hoever we ’s morgens kwamen, gaan we daarna nog door. 
Vaak is er dan ook nog wel tijd om even het water op te gaan. 
 
 
 

 

Samen aan het werk voor de club? 
Daar pluk je uiteindelijk ook zélf de vruchten van! 
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Het is zaterdag 2 juli 2022 en eindelijk kan het weer: met z’n allen in de C10 
het water op! 

 
Toertochtje Reevediep - Roggebot 
 
De C10 (letterlijk!) ‘van stal’ uit Dronten gehaald, beetje opgepoetst en bijna 
vol bezet met enthousiaste senioren en een enkele semi-senior maar weer 
eens een gemoedelijk 
toertochtje gemaakt.  
Gestart bij molen 
d’Olde Zwarver, waar 
we ons 32-jarig vlag-
genschip voorzichtig 
in de IJssel te water 
hebben gedragen. 
 
Scheeresluis 
 

Samen met nog en-
kele kajaks in rustig 
tempo, maar wel 
stroomopwaarts naar 
de Scheeresluis gevaren. Voor het eerst geschut in deze sluis en vervolgens 
het Reevediep op tot ergens ter hoogte van het ‘Onderdijks’, waar we een 
aardige picknick-plek vonden. Even weer de benen strekken en gezellig wat 
bijpraten met iets te happen en te drinken.  
 
Reevesluis 
 

Vervolgens tegen de wind in (3Bf) richting Reevesluis en daar een kritische 
blik geworpen op de in-/uitstapsteiger, aangelegd om het gebruik van de 
sluis zo nodig te kunnen vermijden. Wel een uitdaging trouwens.  
Vervolgens het laatste stukje varen op het Drontermeer (of heet het hier 
nou voortaan Reevemeer?) in de richting van Roggebot om daar bij vakan-
tiepark Europarcs vanuit de binnenhaven even te ‘gluren bij de buren’ om  
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dan aan te leggen bij onze spiksplinternieuwe trailerhelling: Zo vanuit het 
water de C10-trailer in.   
 
 
 
 

 
BBQ toe 
 

Een heerlijk ontspannen tocht-
je van ca. 10 km en juist voor 
die leden en gasten, die al lang-
ere tijd niet meer gevaren 
hadden. Na afloop dan bij de 

club nog een smakelijke BBQ, verzorgd door de kantinecommissie, met 
uiteraard de sterke verhalen onder genot van een wel verdiend glaasje prik. 
Kortom: we mogen én we kunnen weer en dit tochtje smaakt naar meer!  

Thijs Bont 
 
 
 
 

Online de club steunen? 
 

Als je spullen online koopt, kun je meteen onze vereni-
gingskas steunen! Hoe? Door je online bestellingen via 
Sponsorkliks te plaatsen! Dat doe je met behulp van de 
volgende link: 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6571 
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Voor de 42ste keer is de VeluweRally gepland.  Als ik dit schrijf (18 augustus) 
is de waterstand in de IJssel nog bijzonder laag … 
 

VeluweRally 2022 
 
Natuurlijk vragen we ons als commissie af of op  
25 september de waterstand al voldoende is.  
Toch zijn de voorbereidingen gestart, want zon- 
der voorbereiding komt er zeker geen tocht. En wij 
willen er wel klaar voor zijn! 
 

Inschrijven en kosten 
In de hal van ons clubgebouw hangen inschrijflijsten om je op te geven. Zo’n 
overzicht helpt ons bij het regelen van vervoer en bij mogelijke andere 
punten waar bij de club iets kan betekenen. 
Kosten voor deelname zijn € 15.—p.p. Als de aanmelding via de vereniging 
gaat, is het € 14.—p.p. De hoogte van de vervoerskosten hangt samen met 
het aantal deelnemers en de te gebruiken trailers. Die bepalen we dus later. 
 

Tochten en afstanden 
De VeluweRally kent dit jaar verschillende tochten en afstanden.  
 Op zaterdag, 24 september is er een tocht van 50 km van Giesbeek naar 

Deventer. Dat is de eerste helft van de oude 100 km. En een tocht van 
15 km van Zutphen naar Deventer. 

 Op zondag, 25 september is de keuze uit 80, 50, 35 of 20 km met voor 
elke afstand de start in Deventer. 

 

Meer informatie? 
Algemene informatie vind je op: www.veluwerally.nl. Daar kun je je ook in-
schrijven op de nieuwsbrief, die 10 keer verschijnt vanaf het moment dat 
de tochtvoorbereiding begonnen is. 
Maar je kunt ook contact opnemen met Peter Stoel. Ook over hoe we vanuit 
de club meedoen. Dat kan per mail (pstoel@telfort.nl) of per Whatsapp/ 
telefoon (06 12497557). 
 

Peter Stoel 
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PLANTAGE BOEKHANDEL BOS, OUDESTRAAT 41-43, 8261CD  KAMPEN 

  WWW.PLANTAGEBOS.NL 

Sponsor van het blauwe omslagpapier 
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Zaterdag 6 augustus stond een lange tocht in de planning: over Tjonger en 
Linde. Rond de 30 km, die helaas, maar wel begrijpelijk, voor meerdere leden 
reden was om niet mee te gaan.  
 
 

Over Tjonger en Linde 
 
Zo bleven Luurt en ik (Sarah) over. We konden dus met één auto, die van 
Luurt. Een hele geruststelling voor mij, want dat betekende ook dat hij de 
auto mocht gaan halen als we zouden stranden ;-) 
 
Hinkstapsprong 
 

Dat stranden begon al 
bij het begin, al was het 
gelukkig maar tijdelijk. 
De instap was bij een 
kanosteiger, bereikbaar 
na een hinkstapsprong 
door de berenklauwen. 
Die steiger lag eigenlijk 
in een soort vijver, 
waardoor we een paar 
meter door dicht riet 
heen moesten tijgeren om bij meer bevaarbaar water te komen: de Linde.   
 
Linde 
 

Daar begon een heerlijk tochtje, met prima weer en gelukkig vrij weinig ge-
motoriseerd verkeer. Het riet kreeg of nam duidelijk hier en daar de ruimte. 
Misschien niet echt de bedoeling, maar voor ons was het wel leuk om af en 
toe wat te zigzaggen.  
Tussen het riet volop pijlkruid, egelskop, watermunt en bitterzoet. De vo-
gels waren, voor zover ik die herken, beperkt tot reigers, eenden en zwalu-
wen. En mogelijk een aalscholver.  
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Het eerste deel van de dag kwam er af en toe een dreigende wolk voorbij, 
waardoor we wat meer wind en golven kregen; en ook verkoeling, wat we 
later op de dag wel gingen missen. 
 

Kuinre en Schoterzijl 
 

In Kuinre gingen we door een pittoresk sluisje, bediend door een vriende-
lijke mevrouw die ons heel sportief vond. Na weer een stukje varen kwamen 
we in Schoterzijl, waar we er even uit zouden om te lunchen. De uitstap 
bleek nogal hoog en naast het enige trappetje lag een boot. De eigenaren 
van de boot waren wat bezorgd toen we aanstalten maakten om aan wal te 
komen voor de lunch. Dat verdween echter toen bleek dat voor ons 'lunch' 
een bammetje in het gras is en niet een bezoek aan het, blijkbaar bekende, 
restaurant. Ruim op tijd weer weg dus voor de gasten die om 18.00 uur die 
avond werden verwacht. Uiteindelijk werd ons zelfs koffie en een stoel 
aangeboden en hebben we gezellig zitten kletsen. Ook handig: een wc bij 
de camping. 
 

Tjonger 
 

Vervolgens weer een mooi stuk over de Tjonger, met een lage passage 
onder een brug door. Wat hangen daar toch steeds afgrijselijk grote spinnen 
in. Dan een recht stuk over de Helomavaart, op zijn best meditatief te 
noemen. Bij molen De Rietvink kwamen de wieltjes uit de boot voor een 
kort stukje over het droge, gecombineerd met een tweede pauze.  
Het stuk erna over de Scheene, die door het natuurgebied de Rottige 
Meente loopt, was ronduit sprookjesachtig. Bosachtig, doodstil en met  
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Interesse voor bestrating 

in de regio Kampen? 
 

U wilt uw tuin of oprit van 
nieuwe bestrating voorzien? 

 
Zowel in onze uitgebreide showtuin 

in Kampen als in onze webshop 
kunt u terecht voor een ruim 
assortiment sierbestrating! 

 

Naast binnen- en buitenlandse 
kaas, hebben wij ook een grote 
sortering noten, wijnen en olijven. 
 

Onze specialiteit: Noord-Holland-
se kaas. Dat is kaas met minder 
zout, maar met veel meer smaak. 
Echt een delicatesse! 
 

Hartelijk welkom in: 
’t Vuistje 

Geerstraat 3a te Kampen 
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hier en daar een huisje dat zo uit een schilderij leek te zijn gekomen. Eén 
lezende mevrouw in een stoeltje en een stel in een kano, verder niemand. 
Helemaal 
vervreem-
dend 
werd het 
toen we 
door de 
coulissen 
van Opera 
Nijetrijne 
voeren. 
Dan verwacht je toch niet snel een houten kasteel/schip in je vaarwater. 
Ook hier geen mens te bekennen.   
 
Groentesoep 
 

Toen het water via 'stevige groentesoep' overging in 'snert op de tweede 
dag' werd het duidelijk dat we een afslag gemist hadden. Keren op de plek 
(oef, wat een geur komt er dan uit het water!), stukje terug, weer overdra-
gen en op naar de laatste kilometer. Dat werd nog een puzzeltocht naar de 
uitgang. De oplossing bleek te zijn om aan het einde van een strook water 
gewoon door te blijven peddelen, recht het riet in. Als in een computerspel, 
op zoek naar de geheime tunnel. Na een paar meter zwoegen konden we, 
deze keer met een slak en wat riet aan boord, over open water verder naar 
de laatste steiger.  
 
Zeven uur peddelen 
 

Uiteindelijk heb ik ruim 28 kilometer geregistreerd na zo’n zeven uur 
peddelen. Als toetje kwam na het vlonder wat moeras waar we, oh schrik, 
tot aan de knieën in zakten. De kajaks gingen dus rond half zes druipend en 
met camouflagekleuren op het dak van de auto. Boten even afgespoeld bij 
de club, bijna-schoon de loods in en op naar huis. Moe maar voldaan, zoals 
dat hoort na een mooie tocht. Om 20.00 uur ging de pizza de oven in. 
Bedankt voor de mooie tocht, Luurt! Blij dat we gegaan zijn! 
 

Sarah Smits 
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Belt-Schutsloot 
Noorderweg 45 
038-3869127 
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Het vaarseizoen 2022 was een mooie ervaring want we mochten en konden 
weer samen varen. Na twee jaar Corona is dat toch wel weer fijn. 

 

Evaluatieavond Toervaarders 2022 
 

Het reguliere seizoen loopt ten einde en dus is het 
tijd om te kijken hoe het is gegaan. Er zijn nog wel wat tochtjes te varen, 
maar voor velen is dit het moment om in de ruststand te gaan. Anderen 
gaan gewoon door en genieten van het veranderende landschap. 
 

We gaan maar weer eens terugkijken naar het afgelopen seizoen en vooral 
ook vooruitkijken. Ervaringen delen en nieuwe ideeën opdoen voor volgend 
jaar. Heb je suggesties voor het komende seizoen dan horen we dat graag. 
Op deze avond zal ook worden gesproken over de zwembadtrainingen in de 
winter. 
Nog een punt op deze avond: De Toercommissie is aan vernieuwing toe 
want Wim Lammerts stopt er mee. 
 
Deze evaluatieavond wordt gehouden op woensdag 2 november in het 
clubhuis. We beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur ben je natuurlijk al 
welkom. We vinden het leuk als jullie er allemaal zijn. 

 
De Toercommissie 

Luurt Gorter en Wim Lammerts 
 

.  

Het Logboek, op het scherm of in je handen? 
 

Leden van onze kanovereniging kunnen kiezen hoe zij het Logboek 
willen lezen. Je kunt het digitaal in je mailbox krijgen of schriftelijk in 
de brievenbus. Krijg je het tot nu schriftelijk, maar wil je wel over naar 
de digitale versie? Of wil je het juist andersom?  Geef het even door 
op: logboek@skonenvaarder.nl 
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Als kanoër ben je niet alleen op het water. Je vindt er allerhande schepen, 
groot en klein, beroeps- en recreatievaart. Wat is jouw plaats als kanoër 
eigenlijk tussen al die vaartuigen?  
 

Verkeersregels op het water voor kanoërs 
 
Kennis van vaarregels is dan ook best belangrijk. Zeker als het, zoals in de 
zomer, drukker wordt op het water, Hoe moet je handelen in voorkomende 
gevallen? Wie heeft wanneer voorrang? Hoe zit dat bij en in een sluis of een 
brug? Wat te doen bij slecht zicht? En uitgaan van ‘goed zeemanschap’, wat 
wordt daar eigenlijk mee bedoeld?  
 
Boekje over kano-vaarregels 
 

Veel vragen zijn er en daarom stelde Arend Aalbrecht al in 2012 een boekje 
samen, waarin hij die regels uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en 
het Rijnvaartpolitiereglement (RPR), die voor kanoërs belangrijk zijn, heeft 
samengebracht en uitgelegd.  
Ondertussen zijn we tien jaar verder en zijn er natuurlijk heel wat regels 
herzien en ook wel bijgekomen. Het boekje is dan ook steeds bijgewerkt. 
Maar in dit jaar, 2022, is er een jubileumeditie gemaakt, waarmee iedere 
kanoër beknopt en eenvoudig de juiste verkeersregels voor op het water 
kan vinden.  

 
Gegevens 
 

De titel van het boekje van Arend Aalbrecht is: Kano-Vaarregels in 
Nederland. 
Het is opgemaakt in een handzaam formaat van A5 en telt 43 blz. 
Je kunt het boekje gratis (!) downpoaden. Het is beschikbaar in 
twee digitale versies.  
Downloaden kan via: http://home.kpn.nl/aalbrecht/ 
 

Via het mailadres dat in het boekje vermeld wordt, kunnen vragen gesteld 
worden, maar kun je je ook aanmelden voor het gratis ontvangen van toe-
komstige updates. (JJ) 
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Hier kan jouw advertentie 
staan! 

 
Neem even contact op 
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Jarigen 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
    WEEGSCHAAL 

    23 SEPTEMBER TOT 22 OKTOBER 

 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHORPIOEN 
  23 OKTOBER TOT 22 NOVEMBER 

 

 
24 september Bert Vorsselman 
29 Daniël Bos 
  7 oktober Lars Reurink 
  8 Geesje van den Berg 
12 Jesse Penninkhof 
21 Trijntje Faber 

  
 
 
23 oktober Inge Hertong 
26 Rowan Schrijer 
  9 november Nienke Hertong 
13  Leo Verbeek 
15  Luuc Flier 
22 Harrie Kwakkel 
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Activiteitenkalender 2022 
 
Deze kalender is onder voorbehoud. Kijk op de website voor actuele en aan-
vullende informatie en bijzonderheden. 
 

3-4 september Wedstrijd: Brabantregatta (KVT en EKV Beatrix, 
                                                                                                     Hilvarenbeek) 
10  Derde werkdag 2022 
10-11 Wedstrijd: NK Sprint 
17 Toer: Monumententocht (Waterloopbos) 
17-18 Wedstrijd: Twenteregatta (TWV, Hengelo) 
25 Toer: VeluweRally (zie: www.veluwerally.nl) 
 

  8    oktober Toer: Sluitingstocht (Wanneperveen) 
  8 Wedstrijd: NK K4 Marathon, De Rijp 
15 Vierde werkdag 2022 
15 Wedstrijd: Herfstmarathon 
20 Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 6 
29 Toer: Herfsttocht (Ketelmeer) 
 

  2    november Evaluatie-avond Toercommissie 
20  Toer: Najaarstocht (Ganzediep-Goot) 
 

15    december  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 1 
17  Toer: Wintertocht (Rondje Nederland) 
31 Toer: Oliebollentocht (vanaf clubgebouw) 

 
 

Nagekomen bericht
  
Sluitingstocht 
 
Op zaterdag, 8 oktober wordt de Sluitingstocht 

gevaren. We gaan varen in de ‘Wieden’ door Wanneperveen en Giethoorn. 
De tocht heeft een afstand  van 14 km. 
Opgave t/m 4 oktober via de intekenlijst in het clubhuis of per mail naar 
Luurt:  lumave@hetnet.nl 
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