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VOORWOORD 
Door Gert-Jan Ludden

Projectleider crisisbeheersing en OTO 

lopen jaren 
heb samen-
gewerkt hartelijk bedanken voor 
de support die ik heb ontvangen 
om mijn werk zo goed mogelijk 
te doen. Ik heb dat altijd met 
veel plezier en passie gedaan. 
Ik wens jullie en in het bijzon-
der Marlous de komende periode 
veel succes toe het OTO stimule-
ringsprogramma verder invulling 
en sturing te geven. 
Het wereldje van de crisisbe-
heersing is klein, dus we komen 
elkaar ongetwijfeld weer ergens 
tegen.

Het ga jullie goed en veel lees-
plezier met deze nieuwsbrief.  

2 oktober 6e Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen en leden van het 
crisisbeleidsteam, Zeist

6 oktober Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie, functietraining Omgevingsanalyse, Zeist (groep 1)

10 oktober Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie, functietraining Omgevingsanalyse, Zeist (groep 2)

16 oktober Bijeenkomst Zorgcontinuïteit, VRU

30 oktober Kenniskring Crisisbeheersing, Zeist

1 november Oefening Calamiteitenhospitaal/Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

4 november Oefening St. Antonius Ziekenhuis

13 november Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie, oefening (groep 1)

26 november Nationaal Spoedzorgcongres, Zeist

1 december Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie, oefening (groep 2)

3 december terugkomdag 5e Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen, Zeist

10 december terugkomdag 6e Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van Zorginstellingen en leden 
van het crisisbeleidsteam, Zeist

Na ruim vijf jaar projectleider-
schap van het regionale OTO-
stimuleringsproject heb ik per 1 
oktober jl. het stokje overgedra-
gen aan Marlous Verheul. Met 
veel plezier kijk ik terug op de 
afgelopen jaren waarin we met 
elkaar in de regio mooie stap-
pen voorwaarts hebben gemaakt 
in de voorbereiding op rampen 
en crisissituaties. We moeten 
ons daarbij altijd realiseren dat 
het niet om ons zelf gaat, maar 
om het belang van onze cliën-
ten/patiënten die goede zorg 
moeten ontvangen, ook onder 
buitengewone omstandigheden! 

Een van mijn laatste activitei-
ten is het opstellen van het 

jaarplan Crisisbeheersing en OTO 
dat op 28 oktober ter besluit-
vorming wordt voorgelegd aan 
de bestuurders van het ROAZ. 
De komende drie maanden zal ik 
mij naast het inwerken van 
Marlous nog bezighouden met 
de Kenniskring Crisisbeheersing 
op 30 oktober, de intercollegiale 
visitatie bij de huisartsenzorg, 
de grote oefening van het 
Calamiteitenhospitaal op 1 
november en de werkzaamheden 
die voortvloeien uit een lande-
lijke werkgroep rond het kwali-
teitskader Crisisbeheersing en 
OTO. Eind december zal ik mijn 
taken in deze regio definitief 
beëindigen.
Ik wil allen met wie ik de afge-

GEPLANDE OTO-ACTIVITEITEN

In deze nieuwsbrief informeren 

wij u graag over de activiteiten 

die vanuit het project simultaan 

geïnitieerd worden om u en 

andere collega’s uit de 

zorgketen voor te bereiden op 

rampen en crises. 
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Gert-Jan Ludden

Hoe ben je bij het 
Traumazorgnetwerk 
Midden-Nederland terecht 
gekomen? 
“Het OTO-stimuleringsprogram-
ma is in 2008 in het leven 
geroepen om de zorgsector 
goed voor te bereiden op ram-
pen en crises. Ik werkte des-
tijds als tijdelijk OTO-projectlei-
der in Brabant. Toen daar een 
fulltime OTO-projectleider werd 
aangesteld, bracht de toenmalig 
landelijk projectleider me in 
contact met professor Leenen. 
Want in de regio Utrecht werd 
het OTO-programma op dat 
moment nog niet opgepakt.”

Projectorganisatie
“Op 3 juli 2009 ging mijn aan-
stelling in. Ik kreeg de sleutel 
van een kamer, een computer 
die niet bleek te werken en ging 
aan de slag. Ik heb snel een 
projectorganisatie bijeengeroe-
pen. Dat was nog best lastig. 
Het was midden in de zomerva-
kantie. En ik begon met het 
schrijven van een meerjaren-
plan OTO 2009-2012, een OTO-
jaarplan 2009 en een regionale 
risicoanalyse. Want die docu-
menten moesten eind augustus 
in het ROAZ goedgekeurd wor-
den.”

Voortvarende start
“De plannen werden goedge-
keurd en het project Simultaan 
maakte een voortvarende start. 
De zorginstellingen kregen geld 
voor hun OTO-activiteiten. Zo 
konden ze hun voorbereiding 
naar een hoger niveau tillen. En 
we startten een aantal regio-
nale projecten. De meest in het 
oog springende waren de dvd 
die we lieten maken over nut en 
noodzaak van OTO in de voorbe-
reiding op crisissituaties, 
enkele mini masterclasses 
crisisbeheersing en een sympo-
sium in juni 2010 over de les-
sons learned van crisissituaties 
in zorginstellingen.”

Wat is er in die vijf jaar 
bereikt? 
“Heel veel. OTO ging in het 
begin alleen over externe 
rampen. En dan met name 
flitsrampen. Gaandeweg kwam 
meer aandacht voor integrale 
veiligheid en verschoof de focus 
van klassieke rampenbestrijding 
naar een integrale benadering 
van crisisbeheersing. Inclusief 
interne verstoringen die ook tot 
crises kunnen leiden. Dat trekt 
het breder dan alleen zorgin-
stellingen die slachtoffers 
opvangen. Daarom wijzigde 

mijn functiebenaming ook in 
projectleider Crisisbeheersing 
en OTO.”

Hulpmiddel
“De landelijke ‘Leidraad Crisis-
organisatie in de Zorgsector’ 
zorgde voor veel meer uniformi-
teit in de inrichting van crisis-
organisaties in zorginstellingen. 
Dat is een groot winstpunt. Het 
is handig als iedereen dezelfde 
taal spreekt. Ook zijn we in 
staat geweest een minimum 
normenkader te formuleren 
waar zorginstellingen aan 
moeten voldoen om voorbereid 
te zijn op rampen en crises. 
Toetsing daarvan gebeurt via 
zelfevaluaties en intercollegiale 
visitaties. Het minimum nor-
menkader is vastgelegd in het 
‘Kwaliteitskader Crisisbeheer-
sing en OTO’. Dat is een goed 
hulpmiddel om naar een hoger 
niveau te komen.”

Bestuurlijke bewustwording
“De afgelopen vijf jaar zijn 
bestuurders zich steeds meer 
bewust geworden van hun rol in 
de crisisbeheersing. 

Na vijf jaar neemt Gert-Jan Ludden afscheid als regionaal 

projectleider Crisisbeheersing en Opleiden, Trainen en Oefenen 

(OTO). Bij zijn aanstelling in 2009 stond het OTO-programma in de 

regio Midden-Nederland nog in de kinderschoenen. Anno 2014 zijn 

de regionale zorginstellingen goed voorbereid op rampen en 

crises. Maar het kan altijd beter. “We moeten meer toe naar een 

veiligheidscultuur in organisaties.”

“DE NAVELSTRENG WORDT NOG NIET DOORGEKNIPT”

OTO: van rampenbestrijding naar crisisbeheersing
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derde kunt komen. Het zou 
goed zijn om ook een OTO-
meerjarenbeleidsplan per zor-
ginstelling te hebben. Maar dat 
mag je niet verwachten van een 
functionaris die acht uur per 
week OTO-coördinator is en 
verder druk is met andere werk-
zaamheden.” 

Duurzaam integraal kwali-
teitskader
“Eén van de doelstellingen uit 
het Beleidsplan OTO 2012-2015 
luidt: er wordt gewerkt met een 
duurzaam integraal OTO-kwali-
teitskader. Dat is de enige 
doelstelling die we in 2015 niet 
gaan halen. OTO-activiteiten 
zijn nog steeds niet geborgd in 
de reguliere bedrijfsvoering. 
Mensen worden mondjesmaat 
vrijgemaakt voor deelname aan 
OTO-activiteiten. De afdelingen 
P&O zijn totaal niet in beeld. 
OTO-activiteiten volgen veelal 
nog geen Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) cyclus. Daar moeten we 
nog een hele slag maken.” 

Veiligheidscultuur
“Veiligheid is een breed 
domein. Veel mensen zijn er 
verantwoordelijk voor. En ieder-
een heeft beperkte tijd voor 
deze taak. Daarom moeten we 
meer toe naar een veiligheids-
cultuur in organisaties. Met 
managers Kwaliteit en Veilig-
heid die dicht tegen de 
bestuurslaag aanzitten. Dat 
kost geld en formatie, maar dat 
moet het je waard zijn.”

Tempo maken
“We moeten meer regionale 
projecten oppakken. Puur 
vanuit efficiency, om te voorko-
men dat iedere zorginstelling 
opnieuw het wiel gaat uitvin-
den. Denk aan projecten als 
CBRN, netcentrisch werken, 

het Versterkingsprogramma 
Crisiscommunicatie en het 
regionale ZiROP. Maar ook de 
centrale inkoop van materialen, 
een poule van instructeurs, 
oefenleiders en waarnemers en 
centrale coördinatie voor deel-
name aan congressen en mas-
terclasses. Als je dat goed 
oppakt, heeft de regio er heel 
veel plezier van. En je kunt 
meer tempo maken. We worden 
nu vaak achterhaald door de 
tijd. Een slagvaardige aanpak is 
belangrijk. En dan maakt het 
niet uit wie het doet. Als het 
maar gebeurt.”

Met wat voor gevoel neem 
je afscheid?  
“Met een goed gevoel. Maar 
niet met het gevoel dat ik klaar 
ben. Ik hoop een stevig funda-
ment te hebben gelegd in de 
afgelopen jaren. Sommige 
dingen werden routine. Wat dat 
betreft is het mooi geweest. Ik 
ben een projectleider die inhou-
delijk betrokken wil zijn en 
constant nieuwe uitdagingen 
zoekt. Ik wens mijn opvolger 
veel succes toe in deze uitda-
gende functie. Zelf blijf ik 
betrokken bij OTO-activiteiten 
op landelijk niveau. De navel-
streng wordt nog niet doorge-
knipt.” 

Het OTO-programma heeft 
daaraan bijgedragen door met 
bestuurders in gesprek te gaan, 
door de masterclass ‘Crisisbe-
heersing voor bestuurders van 
zorginstellingen’ en door de 
visitaties. Ook landelijk is veel 
vooruitgang geboekt. Maar het 
gaat veel te traag naar mijn 
idee. Voor bestuurders is het 
vaak de ver van mijn bed-show. 
Totdat er wat gebeurt. Dan 
veranderen bestuurders in de 
grootste ambassadeurs. De 
bewustwording moet ook door-
getrokken worden naar de raden 
van toezicht. Die zijn nu vaak 
nog te weinig betrokken.”

Waar ben je het meest trots 
op? 
“Op het feit dat crisisbeheer-
sing en OTO nu prominent op de 
agenda staan en op de struc-
tuur die we hebben neergezet. 
We hebben vanaf het begin 
gekozen voor een slagvaardige 
regionale projectorganisatie. 
Een projectteam waarin alle 
zorginstellingen participeren en 
dat verantwoordelijk is voor de 
invulling en voortgang van het 
programma. Het team stelt 
plannen op, initieert projecten, 
regelt deelname aan OTO-activi-
teiten, zorgt er voor dat de 
regio goed aansluit op lande-
lijke ontwikkelingen en stemt 
noodzakelijke acties onderling 
af. Met onze visie en initiatie-
ven zijn wij als regio vaak een 
voorbeeld geweest voor andere 
regio’s”.

Waar valt nog winst te 
behalen? 
“Instellingen zijn in de uitvoe-
ring van OTO nog te veel ad hoc 
bezig. Er wordt nog te weinig 
gewerkt vanuit een visie hoe je 
als zorginstelling van niveau 
beginneling naar niveau gevor-

EVEN VOORSTELLEN
Marlous Verheul (1965) volgt 
met ingang van 1 oktober 
Gert-Jan Ludden op als project-
leider Crisisbeheersing en OTO. 
Zij studeerde psychologie aan 
de Universiteit Leiden en was 
de afgelopen vier jaar strate-
gisch beleidsadviseur Openbare 
Orde en Veiligheid bij de ge-
meente Soest. Vanuit deze 
functie was zij enige tijd gede-
tacheerd bij de Veiligheidsregio 
Utrecht als specialist OTO.
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JOOST HAMELYNCK: “IK RAAD HET IEDEREEN AAN”

Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie van start

Joos Hamelynck

Het Versterkingsprogramma 
Crisiscommunicatie biedt hand-
vatten om bij een crisis proac-
tief en langs heldere werkpro-
cessen aan de slag te gaan. 
Tussen 1 juli en 1 december 
2014 traint en oefent communi-
catiepersoneel van zorginstellin-
gen in de regio Midden-Neder-
land in verschillende rollen de 
crisiscommunicatieoperatie. 
Maar er zijn ook bijeenkomsten 
voor crisis- en rampenopvang 
(ROP)-coördinatoren en leden 
van het crisisbeleidsteam (CBT) 
en operationeel crisisteam (OCT) 
en voor bestuurders van zorgin-
stellingen. 

Aanrader
Eén van de deelnemers aan het 
versterkingsprogramma is Joost 
Hamelynck, communicatieadvi-
seur bij Reinaerde. In die functie 
is hij verantwoordelijk voor het 
hele communicatietraject. 
“Alles, van webredactie en 
persvoorlichting tot strategie.” 
Hij schreef zich in voor het 
versterkingsprogramma omdat 
hij meer wilde weten over crisis-
communicatie zoals dat tegen-
woordig hoort te gaan. Hame-
lynck is erg positief over de 
training: “Ik raad het iedereen 
aan.”

Je hoeft niet de hele wereld op 
je schouders te nemen. Vooral 
tijdens de functietraining met 
de sleutelfunctionarissen kwam 
dat bewustzijn heel duidelijk 
naar voren: hoe lang doet de 
organisatie het zelf en wanneer 
gaat het over naar een hoger 
niveau?”

Operationeel proces
Het programma werkt vanuit de 
visie dat crisiscommunicatie een 
operationeel proces is met de 
impact van de gebeurtenis op 
getroffenen als vertrekpunt. 
Langs de doelstellingen informa-
tievoorziening, schadebeperking 
en betekenisgeving wordt met 
de doelgroepen gecommuni-
ceerd. “Die drie doelstellingen 
zitten inmiddels goed tussen de 
oren. Het is ook de taal die 
veiligheidsregio’s en gemeentes 
spreken. Dat maakt een effici-
ente samenwerking mogelijk.” 
Het programma maakt een goede 
vertaalslag naar zorgorganisa-
ties, vindt Hamelynck. “Alleen 
wordt te veel uitgegaan van 
routines en inzet van middelen. 
Veel kleinere zorgorganisaties 
hebben niet voldoende perso-
neel om alle crisiscommunicatie-
taken te vervullen.”

Opschalen
Wanneer de crisis groter wordt, 
komt een moment dat de verant-
woordelijkheid over gaat naar de 
gemeente. “Dat vereist een 
goede taakafbakening: waar gaat 
de organisatie over en waar gaat 
de gemeente over. Wie doet wat 
en wanneer? 

Bij rampen- en crisissituaties valt op dat het regelmatig fout gaat 

in de communicatie. Crisiscommunicatie wordt vaak onderschat, 

terwijl het bij uitstek het ‘tool of management’ is voor 

bestuurders, crisismanagers en communicatiemedewerkers. Om de 

crisiscommunicatie in de regio Midden-Nederland naar een hoger 

niveau te brengen, organiseert het Traumazorgnetwerk Midden-

Nederland het Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie. 
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LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN OTO

Speerpunt van het OTO-stimule-
ringsprogramma op landelijk 
niveau is momenteel het kwali-
teitskader Crisisbeheersing en 
OTO dat een minimum normen-
kader beschrijft waar alle zorg-
instellingen per 1 januari 2015 
aan moeten voldoen. Een werk-
groep evalueert dit kwaliteits-
kader en scherpt het in de loop 
van 2015 waar nodig aan. 
Verder moeten zorginstellingen 
vanaf maart volgend jaar rap-
porteren aan de minister van 
VWS en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg over de status 
van voorbereiding in de eigen 
instelling. Een management-
informatietool is hiervoor in 
ontwikkeling.

Afscheid landelijk 
projectleider
Het OTO-platform heeft vlak 
voor de zomervakantie afscheid 
genomen van de landelijk 
projectleider OTO, mevrouw 
Hélène Bergs. Zij heeft het 
afgelopen anderhalf jaar met 
verve leiding gegeven aan het 
landelijk OTO-project. Inmiddels 
zijn sinds 2008 vijf projectlei-
ders de revue gepasseerd en dat 
is niet goed voor de continuï-
teit van het voorzitterschap. 
Het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg (LNAZ) gaat op zoek naar 
nieuwe landelijk projectleider.

Spelregels
Tenslotte is vermeldenswaard 
dat de managers van de netwer-
ken acute zorg een evaluatie 
hebben uitgevoerd naar de 
werkwijze en besluitvormings-
structuren binnen het LNAZ. 
Dat raakt ook het OTO-traject. 
Wellicht vindt later dit jaar een 
aanscherping van de taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden plaats. Een 
zoektocht is in ieder geval nog 
gaande naar de spelregels die 
de Nederlandse Zorgautoriteit 
hanteert voor de aanvraag-, 
autorisatie- en verantwoor-
dingsprocedure van de OTO-gel-
den voor 2015.

Door Gert-Jan Ludden

Projectleider crisisbeheersing en OTO 

Alle individuele plannen moe-
ten op elkaar aansluiten zodat 
het uiteindelijk één regionaal 
CBRN-plan vormt. Daarnaast 
verzorgen zij de opleiding van 

medewerkers in huis. Na afslui-
ting van het project gaat de 
projectgroep verder als focus-
groep CBRN onder het Regionaal 
Overleg Acute Zorg (ROAZ). 

Op dinsdag 16 september jl. 
verzamelden de aandachtsfunc-
tionarissen Chemische, Biologi-
sche, Radiologische en Nucle-
aire stoffen (CBRN) van alle 
ziekenhuizen in de regio Mid-
den-Nederland zich in het 
Calamiteitenhospitaal voor de 
officiële start van het CBRN-
project. Na een korte kennisma-
king presenteerde projectleider 
Jaco van Hornsveld (SEH-loca-
tiemanager in het UMC Utrecht) 
het projectplan. Vervolgens 
werden afspraken gemaakt over 
het vervolgtraject. 
De aandachtsfunctionarissen 
krijgen het druk: zij moeten een 
CBRN-plan met bijbehorend 
OTO-programma opstellen voor 
hun eigen ziekenhuis.

REGIO BEREIDT ZICH VOOR OP CBRN
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VERBLUFFEND VEEL OVEREENKOMSTEN TUSSEN 
MENS EN DIER

Zoobiquity-congres

Het ochtendprogramma bestond 
uit drie duopresentaties waarin 
veterinaire en humane artsen 
ziektebeelden bespraken die 
zowel bij dieren als bij mensen 
voorkomen. Wat zijn de ver-
schillen? Wat zijn de overeen-
komsten? En hoe kunnen veteri-
naire en humane artsen van 
elkaar leren? ’s Middags liepen 
de deelnemers in groepjes een 
klinische ronde door de dieren-
tuin. 

Onder leiding van een dieren-
tuindierenarts bespraken zij 
casuïstiek en ontdekten zij 
overeenkomsten tussen de 
humane en veterinaire genees-
kundige praktijk, maar ook het 
belang van klinisch redeneren 
bij zieke (dierentuin-)dieren. 
“Je kan niet even snel een foto 
maken of bloed afnemen bij een 
zebra of olifant.” 

Waardevol
Volgens de deelnemers heeft 
het congres bijgedragen aan 
een zinvolle samenwerking 
tussen humane en veterinaire 
artsen. “Er zijn tal van moge-
lijkheden voor samenwerking 
tussen de humane en de dierge-
neeskunde. Over en weer kun-
nen we veel van elkaar leren. De 
kennis en informatie samen-
brengen uit beide disciplines 
levert een waardevolle schat 

Op donderdag 11 september 2014 organiseerden het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland en VetEffecT het 

eerste Nederlandse Zoobiquity-congres in Dierenpark Amersfoort. Een kleine honderd professionals uit de humane en 

veterinaire gezondheidszorg namen een kijken in elkaars keuken. Het was een zeer geslaagde dag. “De humane en 

veterinaire geneeskunde hebben zoveel overeenkomsten. Het is zonde dat we die nog zo weinig gebruiken.”

aan kennis en kunde”, aldus een 
van de deelnemers. “Het was 
nuttig om mensen uit andere 
medische beroepsgroepen te 
spreken. Volgend jaar zeker 
weer doen.”

WAT IS ZOOBIQUITY?
Zoobiquity, ook wel comparative 
medicine of vergelijkende 
geneeskunde genoemd, onder-
zoekt hoe overeenkomsten 
tussen mens en dier gebruikt 
kunnen worden voor de diag-
nose, behandeling en genezing 
van ziektes bij beiden. Want als 
we weten hoe een ziekte bij de 
ene soort kan worden bestreden, 
ligt genezing bij de andere soort 
misschien binnen handbereik.

VERSLAG
Benieuwd naar een inhoudelijk 
verslag van het congres? Kijk 
dan op de website van het 
Kennisnetwerk Zoönosen 
Midden-Nederland.
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in de speciale beschermende 
pakken. En speciaal voor deze 
gelegenheid werden ook diverse 
oefengewonden opgevoerd. 

Echte patiënt
Tijdens de oefening deed zich 
bij een bedrijf in Maarssen 

GENERALE REPETITIE DECONTAMINATIETENT 

Zo begon de oefening waarin de 
gereedheid van de decontami-
natietent werd getest. Speciaal 
voor deze gelegenheid werd de 
tent aangesloten op water en 
verwarming en hesen brand-
weer, anesthesiologen en ver-
pleegkundigen van de SEH zich 

Bij een chemisch incident in de buurt van het UMC Utrecht zijn op 

dinsdag 9 september jl. vijf personen besmet geraakt. Op verzoek 

van de meldkamer gaat het Calamiteitenhospitaal open en wordt de 

decontaminatietent opgezet en klaargemaakt voor de opvang en 

ontsmetting van de slachtoffers. 

Contactpersonen
Voor nadere informatie over de genoemde 

initiatieven of over de inhoud van het stimule-

ringsprogramma OTO (project Simultaan) kunt u 

contact opnemen met: 

Projectleider OTO Gert-Jan Ludden: 

06 – 51 81 77 33; g.j.ludden@umcutrecht.nl 

Projectsecretaris Natasja Rabouw: 

088 – 755 9621; n.a.rabouw@umcutrecht.nl 

of met de netwerkcoördinatoren van de VRU GHOR 

Krista van Daalen: 

088 – 878 3619; k.van.daalen@vru.nl 

Ivonne Vliek: 

088 – 878 4137; i.vliek@vru.nl 

Peter Goos: 

088 – 878 3688; p.goos@vru.nl 

Wilt u in een van de volgende nieuwsbrieven 

verslag doen van een van uw OTO-activiteiten, 

mail dan aan: m.h.h.vanvijfeijken@umcutrecht.nl 

Eindredactie: Marlène van Vijfeijken 

Ontwerp & opmaak: Frank Boesveld, Multimedia, 

FB, UMC Utrecht 

toevallig een echt chemisch 
incident voor. Het besmette 
slachtoffer was naar de SEH van 
het UMC Utrecht gebracht. Het 
was onduidelijk of deze patiënt 
op de plaats van het incident 
wel voldoende ontsmet was. 
Daarom werd besloten de pati-
ent alsnog te ontsmetten in de 
decontaminatietent. Na ont-
smetting ging de patiënt voor 
verdere behandeling terug naar 
de SEH en maakten de deelne-
mers aan de oefening deze 
volgens planning af. 
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Met het ontsmetten van een echte patiënt kreeg de oefening een 

realistisch tintje. 

Speciaal voor deze gelegenheid werden oefengewonden 

opgevoerd. 


