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Activiteit Duur Benodigdheden Wat?

1 Warmlopen 5 min. - Hardlopen, huppelen, armzwaaien, zijwaarts 
galop.

2 Hardlopen met versnelling 5 min. - 1 minuut hardlopen, 15 seconden rust 
(5x herhalen).

3 Out and backs 5 min. Pionnen of hoepels Zo snel mogelijk van pion naar pion rennen. 
Tel het aantal pionnen dat je hebt gehaald. 
1,5 minuten werken, 1 minuut rust (2x herhalen).

VOORBEELD BUITENTURNLESSEN 
BLOKKEN: WARMING-UP

Klassikale hardloop w-up (10-15 min.)

Benodigdheden: grasveld, eventueel afbakenen met pionnen, hoepels of ander materiaal.

Organisatie

Oefeningen

Klassikaal telspel (10-15 min.)

Benodigdheden: geen.

Uitleg:
De turn(st)ers rennen rondjes in het aangeven gebied. De train(st)er legt van tevoren uit welke cijfers (of letters) er 
zijn en welke oefening eraan gekoppeld zit.

Bijvoorbeeld:
1 = Rennen
2 = Maak z.s.m. 5 kikkersprongen
3 = Ren de andere kant op
4 = Ga op je tenen lopen
5 = Maak 10 sit-ups

Afhankelijk van het niveau van de groep kun je meer of minder cijfers/letters doen. Tussendoor kun je 
de oefeningen eventueel aanpassen. Bij veel oefeningen is het verstandig om eerst met drie oefeningen 
te starten en er dan steeds een extra oefening aan toe te voegen. 



Klassikaal: Follow the Leader (10-15 min.)

Benodigdheden: geen.

Uitleg:
Bespreek met de turn(st)ers van tevoren wat het (speel)gebied is. De groep gaat in een rij achter elkaar aan 
rennen. De voorste loper (leider) mag bepalen waar hij/zij heen loopt. De leider mag het moeilijker maken door 
om over obstakels heen te lopen, onder obstakels door of door de vorm aan te passen zoals op handen en voeten 
lopen, hinkelen etc.

Als train(st)er kun je bepalen wanneer er gewisseld moet worden binnen de rij. Je kunt afspreken dat wanneer je in 
je handen klapt de achterste loper helemaal vooraan gaat staan.

Klassikaal: Snakes (10-15 min.)

Benodigdheden: pionnen of andere spullen om het gebied af te bakenen (zoals tassen).

Uitleg:
Snakes lijkt veel op de “Follow the Leader” warming-up.  Je maakt van de groep meerdere rijen (slangen) waarbij 
de voorste lopers mogen bepalen waar ze heen lopen. De leider mag het moeilijker maken door om over obstakels 
heen te lopen, onder obstakels door of door de vorm aan te passen zoals op handen en voeten lopen, hinkelen 
etc. Als train(st)er kun je bepalen wanneer er gewisseld moet worden binnen de rij. Je kunt afspreken dat wanneer 
je in je handen klapt de achterste loper helemaal vooraan gaat staan.

Bij Snakes ga je alleen het speelgebied steeds kleiner maken. Als je met vier pionnen hebt aangegeven wat het 
gebied is kun je iedere 30 seconden het speelgebied kleiner maken door de pionnen dichter bij elkaar te zetten. 
De groepen mogen elkaar niet raken en moeten steeds beter opletten waar ze lopen.

Klassikaal: Vormspanning (10-15 min.)

Benodigdheden: dobbelsteen, groot veld.

Organisatie

Uitleg:
Begin met rustig 4-8 baantjes heen en weer lopen om warm te worden. Laat de turn(st)ers vervolgens een plek-
je uitzoeken. De train(st)er gooit de dobbelsteen welke de oefening bepaalt. Iedere oefening wordt 30 seconden 
uitgevoerd. Men kan er voor kiezen om de leerlingen om de beurt te laten gooien.

Ronde 1 statisch: Ronde 2 (dynamisch):  
1. Ligsteun 1. Ligsteun voor- en achter lopen
2. Hoeksteun (of langzit) 2.       Ligsteun smal- en wijd lopen
3. Kaarsje 3.       Benen van de grond heffen (let op: enkels plakken!)
4. Kommetje 4. Opsteken tot kaarsje en terug
5. Banaantje 5.       Kommetje schommelen
6.      In buiklig plat op de grond liggen  6.       Banaantje schommelen 
 en zo recht mogelijk maken 
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Klassikaal: Lenigheid (10-15 min.)

Benodigdheden: groot veld waar je baantjes kunt afzetten.

Organisatie

Uitleg:
Begin met 4-8 baantjes rustig heen en weer lopen om warm te worden.
Zet de benodigde hoeveelheid aan baantjes uit. Laat de turn(st)ers de volgende oefeningen in baantjes 
2x uitvoeren:
- Beenzwaaien voorwaarts
- Beenzwaaien zijwaarts
- Beenzwaaien achterwaarts
- Stand spagaat
- Schouderhoek volledig openen en op de tenen lopen

Laat de turn(st)ers vervolgens een plekje uitzoeken in de baan.
- 20 x Spreidstand en zwaai de armen één voor één zijwaarts naar achteren terwijl de  
 andere hand op de grond blijft staan
- 20x in zijlig het been van voren naar achter zwaaien (links)
- 20x in zijlig het been van voren naar achter zwaaien (links)
- 30 sec. mini spagaat links 
- 30 sec. mini spagaat rechts
- 30 sec. kikkertje
- 30 sec. spagaat links
- 30 sec. spagaat rechts
- 30 sec. split
- 2 x 20 sec. bruggetje (eventueel met beenheffen)
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Activiteit Duur Benodigdheden Uitvoering & accenten:

1 Vanuit buiklig naar 
handstand tillen

5 min. - Kom liggen in buiklig. Hoofd bevindt zich 
tussen de armen. De turn(st)er maakt zich
zo lang mogelijk en blijft alles plakken en 
spannen. De twee hulpverleners tillen tot 
handstand en weer rustig terug tot buiklig.

2 Vanuit buiklig naar 
handstand tillen met 
verstoringen

5 min. - Kom liggen in buiklig. Hoofd bevindt zich
tussen de armen. De turn(st)er maakt zich 
zo lang mogelijk en blijft alles plakken en 
spannen. De twee hulpverleners tillen tot 
handstand, mogen lichte verstoringen geven 
aan de turnster (benen wiebelen etc.) en weer 
rustig terug tot buiklig.

3 Spinnetje tegen de muur 
lopen

5 min. muur Loop buikwaarts omhoog via de muur totdat 
je plat tegen de muur staat. Blijf een paar 
tellen staan en loop weer rustig terug.

4 Handstand opgooien tot 
tegen de muur

5 min. muur Gooi via de vijf stappen op tot handstand (en 
zo nodig met hulpverlening).

VOORBEELD BUITENTURNLES
blokken: kern 1
Klassikaal handstanden (20 minuten): Kern 1

Benodigdheden: matjes, muur.

Organisatie

Uitleg:
Start de les met een aantal basis vormspanningsoefeningen:
- Lopen naar verre ligsteun en terug (let op volledig blijven uitduwen vanuit de schouders)
- Lang maken in buiklig: let op neus naar de grond, knieën en enkels knijpen, schouderhoek volledig openen.

Begin met de uitleg van de handstand techniek. De handstand bestaat uit de volgende stappen:
1. Start met de armen langs de oren
2. Grote pas handen ver
3. Schop op
4. Sluit de benen
5. Maak jezelf zo lang en recht mogelijk (blijf naar de handen kijken!)
6. Kom terug door als eerst het opschopbeen terug te bewegen
7.  Kom terug via uitvalspas tot de startpositie

Als de handstand nog niet wordt beheerst: voer de volgende oefeningen uit in groepjes van drie. Twee personen 
zijn steeds de hulpverleners, één turn(st)er voert de opdracht uit.
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Activiteit Duur Benodigdheden Uitvoering & accenten:

1 Handstand opgooien tot 
tegen de muur

2 min. Muur (klosjes) Gooi via de vijf stappen op tot handstand (en 
zo nodig met hulpverlening).

2 Handstand zonder muur 2 min. (klosjes) Gooi op tot handstand, blijf 5 tot 10 tellen 
staan en kom terug.

3 Handstand lopen voor-
waarts-achterwaarts

2 min. (klosjes) Gooi op tot handstand, loop 5-10 passen 
voorwaarts en terug.

4 Handstand lopen 
zijwaarts

2 min. (klosjes) Gooi op tot handstand, loop 5-10 passen 
zijwaarts en terug.

5 ½ rondje lopen 2 min. (klosjes) Gooi op tot handstand, draai een half rondje 
linksom en rechtsom apart.

6 1 rondje lopen 2 min. (klosjes) Gooi op tot handstand, draai een rondje 
linksom en rechtsom apart.

7 Schouders aantikken 2 min. (klosjes) Gooi op tot handstand til één voor één de 
handen op tot schouders (of heupen). Herhaal 
dit 10x.

Als de handstand al zelfstandig wordt beheerst:
deze opdrachten kunnen eventueel met klosjes worden uitgevoerd.

Bekijk deze blog voor meer oefeningen en uitleg over de handstandfases: 
https://beterturnen.nl/hoe-leer-je-de-handstand/

Klassikaal balans (voor balk): (20 min.): kern 1

Benodigdheden: (spring)touwtjes, blokjes, stoepkrijt, tegelvloer.

Uitleg:
werken in baantjes met opdrachten:

Oefeningen

Activiteit Duur Benodigdheden Uitvoering & accenten:

1 Baantjes balans op
blokjes

5 min. blokjes vooruit lopen | achteruit lopen | op je tenen vooruit 
lopen | op je tenen achteruit lopen | met je ogen 
dicht lopen 

2 Baantjes balans op 
touwtjes 

5 min. (spring)touwtjes vooruit lopen | achteruit lopen | met je ogen dicht 
lopen | zijwaarts lopen | op handen en voeten lopen  

3 Baantjes balans op 
stoepkrijtparcours

5 min. stoepkrijt Maak van stoepkrijt een lijnenspel ( denk 
aan rechte lijnen, rondjes/ stippellijn/ 
versprongen lijn) waarop de kinderen 
bovenstaande opdrachten kunnen uitvoeren. 

4 Samenwerken 5 min. stoepkrijt Laat de kinderen in groepjes zelf een lijnen parcours 
verzinnen, waarbij de verschillende routes uitein-
delijk op elkaar aansluiten. Na afloop kan de hele 
groep het totale parcours volgen.

https://beterturnen.nl/hoe-leer-je-de-handstand/


Circuitvorm handstanden oefenen: (20 min.): kern 1

Benodigdheden: geen.

Uitleg:
Een 10-tal stationnetjes waarin methodiekjes worden geoefend die nodig zijn voor het aanleren/verbeteren 
van de handstand. Werk in twee- of drietallen. Kies aan de hand van het niveau van de kinderen de juiste 
stationnetjes uit.

Klassikaal radslag: (20 min.): kern 1

Benodigdheden: matjes.

1. Starten met houdingen en posities
- Staan met de armen langs de oren (schouder hoek volledig geopend)
- Idem met geheven linkerbeen 90 graden
- Idem met geheven rechterbeen 90 graden
- Handstand met de buik tegen een muur (spinnetje)
- Idem met benen gespreid
- Handstand met hulp van elkaar

2. Actieve transities
- Needle kicks (ook wel actieve stand spagaat genoemd) vanuit stand (beide benen)
- Needle kicks vanuit kniestand (beide benen)
- Needle kicks met verplaatsing: https://youtu.be/BEu_QWIzdr8

3. Radslagen
- Radslagen met hulp/zonder hulp van elkaar
- Radslagen vanuit voorhup
- Radslag links en radslag rechts
- Idem vanuit voorhup

Station Benodigd-
heden

Opdracht:

1 x kruiwagen lopen in tweetallen.

2 verhoging 
van ±50 cm

halve handstand, handen op de grond, knieën op verhoging.

3 muur spinnenhandstand → handen zo ver mogelijk van de muur, voeten tegen de muur.

4 matje handstand, turnsters elkaar laten vangen, zoeken naar de balans in handstand zodat er 
kan worden losgelaten.

5 muur spinnenhandstand → handen zo dicht mogelijk bij de muur.

6 matje vormspanning handstand oefenen. Liggen op je rug, armen langs je oren en schouders 
zo ver mogelijk open, been opzwaaien tot horizontaal en 5 tellen vasthouden.

7 2 hoepels, 
muur

handstand tegen de muur, accent op grote stap bij de inzet. Beginnen met 2 voeten in 
de achterste hoepel, uitstappen in de voorste hoepel, en vervolgens handstand tegen 
de muur maken.

8 springplank, 
muur

handstand heffen gespreid tegen een springplank die schuin rechtop staat tegen de 
muur. ( hoge kant op de grond).

9 matje in ruglig benen op laten tillen door mede turn(st)er, waarbij alleen het hoofd, de armen 
en schouders nog contact met de grond hebben. Mede turn(st)ers checkt op vorm- 
spanning door om en om een been los te laten. Doel van de liggende turnster om de 
benen tegen elkaar gedrukt te houden.

10 matje vanuit kniezit, hakken op de billen, twee benen tegelijk ‘uitschoppen’ en opgooien tot 
handstand. Probeer om ook weer terug tot kniezit te komen.
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VOORBEELD BUITENTURNLES
blokken: kern 2

Spelletjes met hoepels (20 min.): kern 2

Benodigdheden: hoepels, muziek.

Uitleg: 
een leskern van 20 minuten, waarbij in deze kern een verdeling van inleiding, kernen en slot is gemaakt.
Inleiding: Hoepeltikkertje. Bij dit tikspel zijn er twee tikkers. Zij houden samen een hoepel vast en mogen dan 
kinderen gaan tikken. Variatie: Twee paar tikkers.

Opdracht 1: 
Touwtje springen. De kinderen staan verspreid in het lokaal. Ieder heeft een hoepel. Ze gebruiken dit als 
springtouw.

Opdracht 2: 
Rol de hoepel weg, loop deze voorbij, draai je om en vang de hoepel op met je handen. Tol de hoepel en spring 
erin.

Opdracht 3: 
Duo’s. De kinderen staan in duo’s. Samen hebben ze een hoepel. Eén kind tilt de hoepel horizontaal op. Het andere 
kind probeert erin te springen. Variatie: De hoogte van de hoepel. Daarna wisselen de kinderen. Ook kan een kind 
de hoepel verticaal houden. Het andere kind kruipt er door zonder de hoepel te raken.

Opdracht 4: 
Autostuur. De kinderen lopen allen met een hoepel in de hand door het lokaal. Ze gebruiken de hoepel als stuur. 
Ze lopen in de richting waar ze sturen. Variatie: Stuur op tijd om een botsing te voorkomen.

Afsluiting: 
Hoepeldans. Gaat net als stoelendans, maar nu met hoepels.
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Circuitvorm met kracht- en cardiotraining (20 min.): kern 2

Benodigdheden: springtouw, bal, matje, gewichtjes.

Uitleg:
een circuit met een 10-tal kracht- en cardio-opdrachten voor verschillende spiergroepen. Werken in groepjes van 2 
of 3 , 30 seconden per opdracht. De opdracht wordt alleen uitgevoerd, soms met behulp van het groepsgenootje.

Station Benodigd-
heden

Opdracht:

1 springtouw touwtje springen.

2 matje rolletje spring: achterover rollen op je rug, vervolgens zonder handen op staan, een 
streksprong maken en direct weer inhurken en de oefening herhalen.

3 verhoging 
30 cm

been wisselen op verhoging, de hak moet de verhoging aanraken.

4 bal, matje buikspieren: liggend op je rug de bal van tussen je handen naar tussen je voeten 
verplaatsen en weer terug. Je bovenlichaam en je  benen komen afwisselend los van 
het matje.

5 muur wallsit tegen de muur, je bovenbenen zijn horizontaal en je armen langs je lichaam.

6 bal in buiklig, borst van de grond, bal rollen naar maatje en weer terug laten rollen. borst 
blijft de hele tijd van de grond.

7 matje, bal sit ups, bij het omhoog komen gooi je de bal naar je maatje en en vangt hem daarna 
weer.

8 verhoging 
minimaal 
20 cm

staan op de verhoging op alleen je tenen, hakken helemaal omlaag laten zakken en 
vervolgens je voet helemaal strekken tot in tenenstand.

9 verhoging 
minimaal 
50 cm

streksprong (met draai) vanaf verhoging, landing in squathouding.

10 gewichtjes triceps: armen langs je oren met 2 gewichtjes in je handen. armen buigen waarbij het 
gewichtje richting de schouder gaat en weer strekken tot beginhouding.
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Hardloopvormen (20 minuten): Kern 2

Benodigdheden: loopladder, pionnetjes/ hoedjes.

Organisatie

Uitleg:
De stationnetjes dekken alle aparte fases van de loopbeweging (voorste zwaaifase, voorste steunfase, achterste 
steunfase, achterste zwaaifase. De stationnetjes worden uitgevoerd in tweetallen. Per stationnetje heb je 2 x een 
werktijd van 20 seconden met een rustpauze van 30 seconden tussen de oefeningen. Probeer bij alle oefeningen 
de contacttijd met de grond zo kort mogelijk te houden (korte en explosieve passen).

Activiteit Duur Benodigdheden Uitvoering & accenten:

1 Trippling voorwaarts 2x 20 sec. Loopladder Voorste zwaaifase: snelle kniehef <90 graden. 
Tweetallen werken tegelijkertijd.

2 Trippling zijwaarts 2x 20 sec. Loopladder Voorste zwaaifase: snelle kniehef. Tweetallen 
werken tegelijkertijd.

3 Pendelpas/ 
paardenpas

2x 20 sec. 2 pionnen 
(± 20m uit elkaar)

Tweetallen werken tegelijkertijd. Accent op snel 
doorkaatsen.

4 Wenden en keren 2 x 20 sec. 4 pionnen in 
verschillende 
kleuren 
(± 5m uit elkaar)

Één persoon komt in het midden staan met het 
gezicht naar één kant. De persoon wend voor-, 
zij- of voorwaarts met het gezicht dezelfde kant 
op. Tik zo snel mogelijk de kleur pion aan die de 
ander van het tweetal roept en keer terug naar 
het midden.

5 Skipping 2 x 20 sec. 1 pion Voorste zwaaifase: snelle kniehef  tot 90 graden 
op dezelfde plek. Tweetallen werken tegelijkertijd.

6 Hak-bil 2 x 20 sec. 1 pion Achterste zwaaifase: beweeg zo snel mogelijk met 
de hak naar de bil.

7 ‘’Loopsprongen’’ 2 x 20 sec. 2 pionnen 
(± 20m uit elkaar)

Let op, dit zijn niet de klassieke loopsprongen uit 
het turnen. Hierbij train je de achterste afzet van 
het lopen. Het accent ligt op het actief doorstrek-
ken van het achterste been (heup-enkel-knie).

Sluit af met een paar oefeningen die je in baantjes kunt uitvoeren (afstand van ongeveer 20 meter). Zet deze zo 
nodig uit met pionnen.
- 2 x 3 baantjes sprinten (per persoon) in tweetallen waarbij de één de ander tegenhoudt
- 3 x sprinten 50%
- 3 x sprinten 70%
-  3 x sprinten maximaal

Bekijk deze blog voor meer uitleg en voorbeeldvideo`s van de oefeningen: 
https://beterturnen.nl/tips-voor-rennen-bij-turnen/
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Slackline les (balans training) (20 minuten): Kern 2

Benodigdheden: liefst een echte slackline, stoepkrijt en eventueel een gymbank of ander smal materiaal om op te  
 kunnen balanceren.

Tip: Je koopt een slackline al voor 30 euro bij de Decathlon. Turn(st)ers vinden Slacklines geweldig. 
 Het is enorm functioneel voor het verbeteren van de coördinatie en beenkracht + core.

Uitleg:
1. Klassikaal balans oefenen (5 min.): 
 - Laat alle turn(st)ers of één been gaan staan
 - Idem met ogen dicht
 - Zweefstand linkerbeen
 - Zweefstand rechterbeen

2. Dynamisch balanceren (5 min.)
 - Hinkelen op de plaats
 - Een baantje hinkelen
 - Maak een circuit met stoepkrijt dat de turnsters hinkelend moeten doorlopen

3. Slackline circuit (10-15 min.)
 - Balanceren op een slackline
 - Balanceren op een vaste plaats
 - Balanceren op een stabiel obstakel (zoals een gymbank)

Variatie: maak je het moeilijker door turnsters een dubbeltaak te laten doen. Bijv. een bal overgooien tijdens 
 het balanceren. Of een rekensom op te laten lossen tijdens het balanceren.
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VOORBEELD BUITENTURNLES
BLOKKEN: AFSLUITING
Klassikaal spel: kleuren commando spel (10 min.)

Benodigdheden: geen.

Uitleg:
Bespreek met de turn(st)ers wat het startpunt is. Bij iedere opdracht moeten de turn(st)ers terugkomen naar dit 
aangegeven punt. De train(st)er geeft op commando aan wat de turn(st)ers met de kleuren moeten doen. De 
train(st)er noemt een kleur en noemt het aantal dat de deelnemers van die kleur moeten zoeken. Degene die het 
snelst alle kleuren heeft aangetikt heeft en terug op de plek is heeft gewonnen.

Voorbeeld
- “Als ik in mijn handen klap, gaan jullie 5 dingen aantikken die de kleur bruin hebben”

Variatie
- Benoem verschillende kleuren
- Varieer met de aantallen
- Tijd over? Stap van kleuren eventueel over naar materialen zoals ijzer, hout etc.

Klassikaal tikspel: De oude elvenboom (10-15 min.)

Benodigdheden: lintje, stokje.

Uitleg: 
Vanuit een kring:  Iemand begint als tikker (De Oude Elvenboom) en krijgt een lintje om en houdt een twijgje in de 
hand. De ‘avonturiers’ gaan om de Oude Elvenboom heen staan. De leider van de ‘avonturiers’ grijpt nu het twijgje 
en iedereen zet het op een lopen. Zodra het twijgje gegrepen is komt de Oude Elvenboom tot leven en probeert 
iemand te vangen.

De persoon die het twijgje in zijn bezit heeft mag niet worden gevangen. Als iemand gevangen dreigt te worden 
mag het twijgje naar die persoon worden toegespeeld waardoor hij niet meer gevangen kan worden. Iemand die 
door de Oude Elvenboom gevangen is, wordt zelf ook een Elvenboom.

Spelvormen met water: Hollandse zeeleeuwen (10-15 min.)

Benodigdheden: plastic bekertjes, grote emmer gevuld met water.

Uitleg: 
Er wordt een tikker aangewezen. De tikker gaat in het midden van het veld staan. De andere kinderen moeten van 
de ene naar de andere kant rennen als de tikker “Hollandse Zeeleeuwen” roept. Als de tikker iets anders roept, dan 
moeten de kinderen blijven staan. Wanneer de groep rent, moet de tikker een kind tikken door een beker water in 
het gezicht te gooien. Kinderen die getikt zijn, pakken zelf ook een plastic bekertje met water en gaan helpen om 
de rest te “tikken”.
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Spelvormen met water: Kletsnat (10-15 min.)

Benodigdheden: 2 grote emmers water, 2 kleine(re) lege emmers, 2 handdoeken.

Uitleg: 
Voor dit spel moet het lekker warm weer zijn. Verdeel de kinderen in twee teams. Beide teams krijgen een grote 
emmer met water, deze wordt aan de startlijn geplaatst. Aan de overkant wordt een kleine, lege emmer geplaatst. 
Bedoeling is dat deze kleine emmer gevuld gaat worden met water, maar dit water mag alleen worden vervoerd 
met een handdoek. Doop de handdoek in de grote emmer met water, sla de natte handdoek om je nek, ren naar 
de overkant en wring de handdoek uit in de kleine emmer. Ren snel weer terug want dan is het volgende kind uit 
het team aan de beurt. Het team die het eerste de kleine emmer vol heeft, is de winnaar. Wanneer je dit spel met 
oudere kinderen speelt, kun je in plaats van kleine emmers ook grote emmers nemen. Bij peuters duurt het vullen 
van een grote emmer wellicht te lang.

Standbeeld tikkertje met turnposes (10-15 min.)

Benodigdheden: groot veld, lintjes voor de tikkers, eventueel pionnen om een veld uit te zetten.

Uitleg:
Als de tikker je aftikt moet je een turnpose aannemen. Hierbij mag je niet bewegen (vb: ligsteun, zweefstand etc.). 
Houd deze pose vast totdat iemand die geen tikker is je bevrijd door je te tikken. Let op, er mogen geen twee 
dezelfde houdingen worden aangenomen onder de afgetikte mensen. In dat geval blijf je een standbeeld en 
kan je niet worden bevrijdt. Als iedereen een standbeeld is hebben de tikkers gewonnen. De andere 
spelers winnen als de tikkers na x aantal minuten nog niet iedereen hebben getikt.
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