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Voorwoord 

Leuk dat je 20 pagina’s vol simpele tips voor meer energie 
aan het lezen bent. Hierin staan 8 simpele tips waarvan ik 
ben overtuigd dat ze je echt meer energie geven. Iedereen kan 
genoeg energie hebben om alle dingen te doen die ze willen 
doen. Jij dus ook!  

In mijn praktijk en tijdens de trainingen kom ik veel mensen 
tegen die het idee hebben dat vermoeidheid, of het niet 
hebben van genoeg energie, iets is waar ze maar mee moeten 
leren leven. Misschien is dat voor de kleine uitzondering ook 
zo, maar bij de meeste personen is het een kwestie van actie, 
doen en experimenteren.  

Experimenteren is belangrijk. Want bij een experiment gaat 
het om de uitkomst, niet of iets wel of niet slaagt. De 
uitkomst kun je net zo lang bijstellen totdat je patronen hebt 
geïntegreerd die leiden tot ‘Je beste ik’. 

Achterin vind je een BONUS. Want ik heb gemerkt dat veel 
personen nog meer willen doen als ze succesvol zijn. Met 
deze bonus zet je vervolgstappen naar je beste ik.  

Ik wens je veel plezier,  

Derek



Hoe zorg je dat je meer energie krijgt en 
ook behoudt? 

Inhoud 

Hieronder staan 8 makkelijke tips om meer energie te 
krijgen. Je kunt met de tip beginnen die je het meest 
aanspreekt. De rest komt later (of niet als dit al voor jou de 
magische tip is om meer energie te hebben).  

Tip 1: drink genoeg water.         5 

Tip 2: let op de pH waarde van je lichaam.    6 

Tip 3: eet meer energie gevende voeding.    7 

Tip 4: plan tijd om je batterij op te laden.    8 

Tip 5: zorg dat je genoeg slaapt.   12 

Tip 6: kies beweging die bij je past.    14 

Tip 7: verminder mentale prikkels.   16 

Tip 8: meer me-time.     18 

EXTRA BONUS     20



Hoe zorg je dat je meer energie krijgt en 
ook behoudt? 

Je weet wat je wilt: meer energie om alles te kunnen doen 
wat je wilt doen. Het is belangrijk om te weten wat dit voor 
jou precies betekent. Wat betekent het om meer energie te 
hebben? Wanneer heb je meer energie nodig? Kortom als het 
gaat om meer energie, wat is dan jouw doelstelling? 

Meer dan een fantasie of een droom 
Je doelstelling om meer energie te hebben is meer dan een 
fantasie of een droom. Als je weet wat je wilt en wat dit gaat 
opleveren, dan is het veranderen van gewoontes makkelijk. 
Je bereikt je doelstelling alleen als je bereid bent om 
gewoonten te veranderen en misschien wel op te geven. Of 
het makkelijk of moeilijk is? Daar hoef je op dit moment niet 
over na te denken. Dat ga je namelijk vanzelf ontdekken als je 
deze tips gaat uitproberen. 

Wat wil jij veranderen? 
Wat is voor jou de reden om meer energie te hebben? Of 
anders gezegd: Wat wil jij in je leven veranderen zodat je 
(wat voor jou van toepassing is) méér energie hebt? 

Als je weet wat precies jouw doel is kies dan een van 
onderstaande 8 tips uit om als eerste mee aan de slag te gaan. 
Als je juist die kleine stappen zet die een groot impact hebben 
op jouw energie leven. Dan zal je merken dat motivatie 
makkelijk is en vanzelf komt. 



Tip 1: drink genoeg water.  
Op het moment dat je een energie dip voelt aankomen ben je 
misschien gewend om een kop koffie te pakken, iets met 
suiker te drinken of een combinatie van suiker en cafeïne in 
de vorm van een energie drank.  

Probeer dit experiment eens: neem 1 of 2 glazen water op 
het moment dat je een dip krijgt.  

Meer dan de helft is water. 
Ons lichaam bestaat tussen de 55 en 78 procent uit water. 
Het regelmatig en genoeg drinken van water heeft vele 
gezondheidsvoordelen waaronder meer energie. Een mooie 
bijkomstigheid is dat water geen energie bevat, er geen vetten 
in zitten, koolhydraten of suikers. Daarnaast zorgt suiker 
juist voor een glucose (bloedsuiker) piek (en dip) en cafeïne 
voor meer vochtverlies door verhoging van de 
stresshormonen.  

Drink netto 1,5 tot 2 liter per dag. 
De hoeveelheid water die je elke dag drinkt speelt een 
belangrijke rol om jouw lichaam gezond te houden. Drink 
netto 1,5 tot 2 liter water per dag om het lichaam in zijn 
behoefte te voorzien (netto betekent compenseer de 
hoeveelheid van andere dranken met water. Bijvoorbeeld bij 
2 koppen koffie per dag, 2 glazen water extra). Naast water 
kun je ook (biologische) groene- of kruidenthee drinken. 
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Tip 2: let op de pH waarde van je 
lichaam. 
Een van de grootste verschillen tussen volwassenen en 
kinderen is dat volwassen meestal verzuurd zijn. Misschien 
ook wel figuurlijk maar ik heb het hier over letterlijke 
verzuring van het lichaam. Te veel suiker, koffie, 
graanproducten, piekeren en stress zijn hier de grootste 
boosdoeners van. 

Waarom is jouw zuurtegraad belangrijk?  
Hoe zuur (of basisch) je lichaam is bepaalt in grote mate het 
functioneren en de gezondheid van je lichaam. Als je lichaam 
goed functioneert dan heb je veel energie, ben je minder 
vatbaar voor ziekten en verbrand je makkelijk vetcellen.  

Wat is zuur en basisch? 
De zuurtegraad wordt aangeduid in pH. De waarden van pH 
lopen van 0 tot en met 14 waarbij 7 neutraal is. Alles lager 
dan 7 is zuur (bijvoorbeeld je maagzuur heeft een pH van 
ongeveer 2), en alles hoger dan 7 is basisch (je bloed heeft 
een optimale pH van 7,365).  

Chemisch gezien worden zuren gedefinieerd als stoffen die 
waterstofionen (H) afgeven wanneer ze worden opgelost in 
water. In tegenstelling tot zure stoffen geven basen heel 
weinig of geen waterstof vrij. De hoeveelheid waterstofionen 
die vrijgegeven worden bepaalt de mate van zuur (pH waarde 
onder de 7) of basisch (pH waarde boven de 7). 
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Je weet wat je wilt: meer energie om alles te kunnen doen wat 

Hoe wordt zuur basisch?  
Als je lichaam afwijkt van de optimale pH waarde dan heeft 
dit invloed op je gezondheid. Te veel afwijking in je bloed is 
zelfs dodelijk. De cellen van je lichaam kunnen een grotere 
schommeling aan. Gelukkig heeft je lichaam verschillende 
mechanismes om de pH waarde zo constant mogelijk te 
houden.  

Zuur kan geneutraliseerd (gebufferd) worden. Wanneer een 
base en een zuur gemengd worden, resulteert dit in een 
neutrale pH. Veel mineralen zijn basisch en zijn in staat om 
zich aan zuren te binden. Er ontstaat dan een neutraal zout. 

Vetcellen kunnen zich ook aan extra zuren binden. Ze 
vormen dan een goede buffer voor zuren in het lichaam. 
Alleen als deze vetcellen verbrand worden, komen de zuren 
weer vrij.  Dit wil je lichaam voorkomen. Als je lichaam dus 
veel zuren ‘opslaat’ in vetcellen dan is het moeilijk om deze te 
verbranden. Ook al doe je nog zo je best. 

Hoe kan ik ontzuren? 
Er zijn drie manieren om je lichaam basischer te maken, dus 
te ontzuren:  
1. Meer basische voedingsmiddelen eten.  
2. Minder negatieve gedachten.  
3. Je lichaam fysiek niet teveel overbelasten. 

Wil je meer weten wat pH precies is en welke voeding je hier 
bij gaat helpen? Lees dan het blog: Hoe zuur ben jij? 
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Tip 3: eet meer energie gevende 
voeding. 

Energie vretende voeding. 
Ongezonde voeding kost je lichaam meer energie. Ongezonde 
voeding zorgt op langere termijn ook voor uitputting van je 
lichaam. Je verbruikt je reserves. Sommige 
voedingsmiddelen geven je een korte boost, maar vragen op 
de langere termijn veel energie om weer in balans te komen. 
Denk maar eens aan suiker (en de dip die daarna volgt) of 
cafeïne (en de hoeveelheid die je daarna weer nodig hebt om 
alert te blijven).  

Veel mensen krijgen energie van alcohol of kunnen een hele 
nacht door gaan op een pilletje. Ook in lagere doseringen 
kost het je lichaam extra energie om dit onschadelijk te 
maken. Alcohol is niet voor niets in grote hoeveelheden giftig. 
Na het drinken van alcohol slaap je bijvoorbeeld veel minder 
diep en korter. Onder de streep eindig je dus met minder 
energie.  

Vermijd bewerkte producten.                
Bewerkte producten bevatten geen of minder vitaminen en 
mineralen. Vitaminen en mineralen zijn essentieel in het 
lichaam voor herstel en opbouw. Door het eten van bewerkte 
producten (bijvoorbeeld uit een pakje) onttrekt je lichaam de 
nodige vitaminen en mineralen uit de voorraad. Als dit lang 
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je wilt doen. Het is belangrijk om te weten wat dit voor jou 
precies betekent: wat betekent het om meer energie te hebben? 
Wanneer heb je meer energie nodig? Kortom 

mentaal beweging ontspanningvoeding

genoeg duurt ontstaan er tekorten en raakt het lichaam uit 
balans. Dit zorgt voor weinig energie en lichamelijke 
klachten.  

Wees je bewust van belastende voedingsmiddelen.                                                                                   
Suiker, koffie en alcohol zijn tijdelijke oppeppers, maar op de 
lange duur kosten deze voedingsmiddelen je lichaam juist 
meer energie. Je denkt dus energie te winnen, maar eigenlijk 
verlies je alleen maar. Een kleine hoeveelheid van tijd tot tijd 
kan geen kwaad. Denk aan de 80% gezond en 20% ongezond 
regel. 

Meer weten over energie gevende voeding? Lees het blog: 5 
tips voor energie gevende voeding.
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Tip 4: plan tijd in om je batterij 
op te laden.  
Hoe vol is jouw batterij? 
Stel je voor dat alle energie die je hebt (zowel mentaal als 
lichamelijk) in een grote batterij zit. Deze batterij kan 
helemaal vol of leeg zijn. Of ergens hiertussen. Is jouw 
batterij aan het begin van de dag helemaal 100% vol of begin 
je de dag met een batterij die niet helemaal vol is? 

Verhoog de hoeveelheid energie in je batterij. 
Om de hoeveelheid energie die beschikbaar is te verhogen 
kun je twee dingen doen. Of je kunt de batterij groter maken 
(er past dan meer energie in) of je kunt er voor zorgen dat 
een volle batterij ook echt 100% opgeladen is in plaats van 
80%. 

Beweging en gezonde voeding zijn twee manieren om er voor 
te zorgen dat er meer energie in je batterij past. Het opladen 
van je batterij doe je door middel van rust en ontspanning. 
Een van de belangrijkste manieren om je batterij op te laden 
is door te slapen.  

Misschien merk je dat er gebeurtenissen of omstandigheden 
zijn die er voor zorgen dat je je batterij minder hebt kunnen 
opladen. Het zou ook kunnen zijn dat je juist iets hebt gedaan 
waardoor je aan het begin van de dag met een volle batterij 
begon en misschien ook wel aan het einde van de dag nog 
genoeg energie over had. 
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Het leeglopen van je batterij 
Daarnaast heb je zelf invloed op het leeglopen van je batterij. 
Plan je dag rustiger in als je aan het einde van de dag nog wilt 
pieken bij die belangrijke vergadering. Of misschien heb je op 
vrijdag een hele uitdagende (werk)dag. Dan is het goed om 
daarvoor genoeg energie te reserveren en hier mee rekening 
te houden in de planning van je week.



Tip 5: zorg dat je genoeg en goed 
slaapt.  
In de leeftijd van 25 tot 44 jaar heeft ongeveer 1 op de 8 
personen last van slapeloosheid. er zijn veel verschillende 
soorten slapeloosheid en de reden van minder goed slapen 
kunnen heel uiteenlopend zijn. Hieronder een aantal 
makkelijke tips die je kan toepassen om beter te slapen. Lees 
ze eens door en kijk welke bij jou zou kunnen helpen. 

Fel licht. 
Ruime tijd van te voren geen tv, laptop, I-pad of telefoon 
gebruiken. Onderzoek heeft aangetoond dat met name het 
blauwe licht van beeldschermen ervoor zorgt dat er minder 
slaap hormonen (melatonine) wordt aangemaakt. Het 
activeert de hersenen.  

Cafeïne. 
Op tijd stoppen met drinken van cafeïne. Cafeïne heeft een 
gemiddelde halveringstijd van 4,9 uur. Dus wanneer je om 8 
uur begint met 8 koppen koffie dan heb je om 13.00 nog 
steeds de hoeveelheid cafeïne van 4 koppen koffie in je bloed. 
Om 18.00 uur de hoeveelheid cafeïne van 2 koppen koffie. 
Als je dan gaat slapen dan is het alsof je net een kop koffie op 
hebt. Let op de cafeïne na het avondeten.  

Elektromagnetische straling 
Leg je telefoon niet dicht bij je hooft als je wilt gaan slapen. 
Er zijn onderzoeken die aantonen dat elektromagnetische 
straling de slaap verstoort. Ook draadloos internet (wifi) en 
alle elektrische apparatuur waar stroom op staat (220volt),
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geven elektromagnetische straling af. Het kan dus geen 
kwaad om telefoons uit de slaapkamer te verbannen of om je 
mobiele telefoon op de vliegtuig modus te zetten. Probeer dit 
gewoon eens uit.  

Stress 
Chronische stress of stress haalt je slaap-waak ritme 
onderuit. Chronische stress zorgt ervoor dat je lichaam 
continu in de vecht-vlucht modus is. Ontspannen zoals een 
ademhaling oefening, je hoofd leegmaken door dingen op te 
schrijven, een ontspannend boek te lezen kunnen helpen om 
tot rust te komen. Ook het befaamde 'nog even je email 
checken' voordat je gaat slapen en dan een 'probleem' e-mail 
van je werk tegenkomen helpt niet om in slaap te vallen.  

Ben je nieuwsgierig wat je nog meer kunt doen Lees dan het 
blog: 10 tips voor beter slapen.  

http://www.mindermoe.nl/single-post/2015/11/17/10-tips-om-beter-te-slapen-1
http://www.mindermoe.nl/single-post/2015/11/17/10-tips-om-beter-te-slapen-1


Tip 6: kies beweging die bij je 
past. 
Kies de beweging die bij je past. 
Het is een uitdaging om elke dag genoeg te bewegen. Zeker 
als je een zittend beroep hebt is deze uitdaging groot. 
Daarom wordt beweging bij 360 Graden Vitaal in drie 
soorten ingedeeld: dagelijkse beweging, kracht & conditie en 
ontspanning & herstel. Want er is altijd wel een manier van 
bewegen die je daadwerkelijk leuk vindt en die jou meer 
energie geeft. 

3 Soorten beweging:  
1. Dagelijkse beweging 
2. Kracht en conditie                   
3. Ontspanning en herstel 

Dagelijkse beweging 
Je dagelijkse beweging is het makkelijkst om te vergroten. 
Hiermee bedoel ik de beweging die je dagelijks al doet. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn: het reizen naar je werk, de trappen die 
je kunt nemen in plaats van de lift te pakken, vaker naar de 
printer lopen of in de pauze even naar buiten gaan (neem de 
trap in plaats van de lift) voor een kleine wandeling.  

Kracht en conditie 
Bewegingsvormen die de spieren en conditie opbouwen zijn 
bijvoorbeeld cardio trainingen (zoals hardlopen, voetballen, 
sneller fietsen, sneller zwemmen, roeien en dansen). Vormen 
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van krachttraining zijn beweegvormen waar je flink spierpijn 
van kunt krijgen (bijvoorbeeld fitness, interval 
krachttraining, boksen, bergbeklimmen en acrobatiek).  

Bij de meeste van bovenstaande bewegingsvormen is er vaak 
een combinatie tussen kracht en conditie. Dit omdat cardio 
vaak ook ontstaat als je het uithoudingsvermogen en de 
kracht van je spieren aan het vergroten bent.  

Ontspanning en herstel 
Bewegingsvormen waarbij je goed in contact komt met je 
lichaam om het verschil te voelen tussen spanning en 
ontspanning zijn de lagere impact bewegingen zoals normaal 
tempo lopen, rustiger zwemmen, normaal tempo fietsen, 
yoga, pilates (ook een gedeelte kracht) en tai-chi. 

Vooruitgang in plaats van perfectie 
Het is belangrijk wanneer je beweegt en sport dat je streeft 
naar vooruitgang in plaats van perfectie. Het beeld dat je 
misschien in je hoofd hebt van wat je allemaal zou moeten 
doen om lekkerder in je vel te zitten neigt misschien naar 
‘picture perfect’: alles of niets. Daarom is het goed dat je de 
lat niet te hoog let omdat je misschien zo enthousiast bent 
om met jouw goede sport- of beweeg-voornemen te beginnen 
dat je het maar kort volhoudt. 
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Tip 7: verminder prikkels.  
Hoe ga jij om met prikkels? 
Je hersenen krijgen elke dag veel prikkels te verwerken, wat 
energie kost. Onze zintuigen worden, ten opzichte van 100 
jaar geleden, veel meer geprikkeld. Vroeger had je alleen 
radio, telefoon en televisie. Geen internet, mobiel of e-mail 
die aandacht vragen. 

Waarschijnlijk ben je niet gewend om niets te doen. Als je 
staat te wachten op het perron, dan pak je snel je mobiel 
erbij. Als je ’s avonds niets weet te doen, dan ga je tv kijken of 
op Internet surfen. Deze activiteiten zorgen allemaal voor 
extra prikkels die energie kosten. Ook raakt je brein verslaafd 
aan het krijgen van veel prikkels. 

Externe prikkels 
Prikkels kunnen van buitenaf komen (extern) of van binnen 
uit (intern) ontstaan. Externe prikkels komen uit je omgeving 
en zorgen voor input naar je hersenen. Denk aan mensen in 
je omgeving, social media berichten en verkeer onderweg. Er 
zijn oneindig veel meer externe prikkels. Vaak storen ze je als 
je ergens mee bezig bent, ze leiden je af. Kéér op kéér vraagt 
dat nieuw energie om je te focussen op de taak waar je mee 
bezig bent. Zo gaat er veel energie verloren.  

Interne prikkels 
Interne prikkels ontstaan vanuit je gedachten en emoties, 
zoals: angst, boosheid of verdriet. Gedachten kunnen leiden 
tot piekeren, zorgen of beeldvorming over jezelf en wereld. 
Staan bij jou je gedachten wel eens stil? Of gaan deze 
gedachten maar 

16©2016 MinderMoe



continu door waardoor je steeds interne prikkels hebt? Als je 
brein gewend is aan veel interne prikkels overdag dan is het 
logisch dat deze er ook ’s avonds zijn als je probeert in te 
slapen. Of wanneer je ’s nachts wakker wordt tijdens het 
slapen.  

Van extern naar intern 
Veel externe prikkels kunnen ook interne prikkels activeren. 
Als je bijvoorbeeld op Facebook vakantiefoto’s van vrienden 
bekijkt (externe prikkel). Als je een slechte dag hebt kunnen 
deze externe prikkels van invloed zijn op je interne prikkels. 
Je voelt je eenzaam en verdrietig, wat het piekeren 
stimuleert. Je bent toe aan ontspanning!  
   
Het lijkt alsof je geen invloed hebt op externe en interne 
mentale prikkels. Maar de waarheid is  anders; wees baas 
over eigen brein. Jij hebt invloed om jouw gedachten te 
sturen en te controleren. Jouw gedachten en innerlijke stem 
bepalen niet hoe je handelt en doet. Kies er bewust voor om 
naar je innerlijke stem te luisteren.
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Tip 8: meer me-time. 
Het is belangrijk om van tijd tot tijd tot jezelf te komen en om 
tijd voor jezelf te nemen. Misschien is dat een open deur voor 
je, maar neem je ook echt bewust tijd voor jezelf? Dat je iets 
even helemaal alleen doet en iets onderneemt wat helemaal 
voor jezelf is? Het lijkt vandaag de dag dat er haast iets mis 
met je moet zijn als alleen bent. We prijzen de extroverts, 
diegene die weten hoe om te gaan in een grote massa 
mensen, die een groot netwerk en vriendenkring heeft en 
onderhoud. Ook het alleen eten in een restaurant wordt als 
zielig ervaren. Liever eten we met iemand samen. Maar 
waarom zou je niet kunnen genieten van het op jezelf zijn?  

Niks doen heeft een functie 
Wanneer was de laatste keer dat jij je verveelde? Kinderen 
zijn heel goed in vervelen. Vaak vervelen ze zich net zo lang 
totdat er een creatief idee ontstaat om mee te spelen. Dit kan 
van alles zijn, zolang hun fantasie maar geprikkeld wordt. Als 
je volwassen wordt kunnen we steeds slechter niks doen, of 
onszelf vervelen. Terwijl juist creativiteit voortkomt vanuit 
ontspanning, vanuit  je onderbewuste de ruimte geven in 
plaats van beperken met rationele gedachten.  

Rust als tegenwicht van drukte  
Het is vaak niet voor niks als je vanuit de hectisch op 
vakantie gaat naar de natuur of het strand dat het een paar 
dagen duurt voordat je hier aan gewend bent. In het dagelijks 
leven kan je na een drukke dag dus ook niet van je brein 
verwachten dat deze meteen als jij dat wilt rustig is zodat je 
snel kunt gaan slapen. Juist het actief opzoeken van stilte en 
rust is belangrijk 
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als tegen gewicht van het drukke dagelijkse bestaan. Eerder 
kon je de blog lezen over breinvervetting: door alle impulsen 
raakt je brein verslaafd en dat zorgt ervoor dat wanneer je 
juist even wilt ontspannen of opladen dit moeilijker gaat. Je 
brein is hier niet aan gewend. Je hebt dan eerder last van 
piekergedachten voor het slapen gaan of als je ’s nachts 
wakker wordt moeite om weer in te slapen.  

Train je rust 
Als je brein gewend is aan veel impulsen en om alles snel te 
doen dan is het omschakelen naar rust en stilte moeilijk. Dit 
kan je vergelijken met sporten. Als je lichaam niet gewend is 
aan hardlopen dan is het moeilijk om 10 km te lopen. Maar 
als je hiervoor getraind bent en na een tijdje weer een keer 
10km wilt gaan lopen dan gaat het makkelijker dan helemaal 
ongetraind. Je lichaam heeft ergens opgeslagen hoe het is om 
10km te lopen en past zich daar makkelijker aan aan, dan 
wanneer je dit nog nooit gedaan hebt. Zo is het ook met de 
gewenning van stilte en rust. Als je je brein actief traint met 
stilte en rust dan zal je merken dat dit steeds makkelijker 
wordt. En dat kan je in jouw voordeel gebruiken.  

Wat werkt voor jou? 
Het vinden van tijd voor jezelf kan op heel veel verschillende 
manieren. Belangrijk is om te experimenteren om uit te 
vinden wat jij fijn vindt. Misschien is er iets wat je graag deed 
in je kindertijd: tekenen, puzzelen, wandelen? Of vind je het 
fijn om tijdens de reis naar en van je werk even bewust tijd 
voor jezelf te nemen in de auto, trein of op de fiets. Dat kan je 
doen door te genieten van het moment, zijn er kleine dingen 
die je opvallen en je plezier geven? Ook het bewust afronden 
van wat je gedaan hebt, en je in te stellen op wat je gaat doen 
helpt.
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(Alle) Tips doorlopen?  Hoe nu verder?  

Het doorbreken van oude patronen (zeker als ze er al lang 
zijn) is niet makkelijk. Misschien ben je nieuwsgierig hoe je 
dit wel makkelijk kunt maken. Juist het uit je comfort zone 
gaan en actie ondernemen zorgt voor jouw succes. Actie om 
kleine stappen te ondernemen die een groot resultaat 
hebben.  

Meer praktische tips 
Het boek: ‘JE BESTE IK -12 stappen naar optimale vitaliteit 
en vrijheid’ inspireert je naar een makkelijk en blijvend 
resultaat. In dit praktische boek zet je daadwerkelijk kleine 
stappen die een grote impact hebben op je energie. 

ACTIECODE: mindermoe 
Activeer je actiecode. Dan geef ik je het boek  
‘JE BESTE IK’ ter waarde van € 17,50. Ik vraag je alleen een 
kleine vergoeding voor het het drukken en de verzending.  

LET OP: Dit kan ik alleen doen bij de eerste 100 boeken die 
ik van de drukker heb gekregen. Op = op 
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