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Sport wordt in toenemende mate gebruikt als middel
om maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren.
Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in
om tegemoet te komen aan behoeften van personen of
groepen waarvoor de markt of de welvaartsstaat geen
passende oplossingen bieden. Dergelijke praktijken noemen
we sociaal innovatief. Zo wordt sport onder meer gebruikt
om de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde jongeren
te vergroten, de sociale re-integratie van gedetineerden
na hun invrijheidstelling te verbeteren of als een context
waar mensen met een verschillende etnisch- en/of sociaalculturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. Tot op
heden bleven heel wat van deze initiatieven evenwel onder
de radar. Dit boek biedt voor het eerst meer inzicht in de
manier waarop sport op een sociale innovatieve wijze kan
worden ingezet.
Het boek beschrijft een grote verscheidenheid aan thema’s
(jeugdzorg, tewerkstelling, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, vrijwilligerswerk, verenigingsondersteuning),

doelgroepen (jongeren in armoede, gedetineerden, meisjes,
topsporters) en sportcontexten (sportclubs, buurtsport,
schoolsport). Uniek is eveneens dat zowel praktijkmensen als
onderzoekers hieraan hebben meegewerkt.
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Het boek richt zich naar al wie interesse heeft in de
individuele en maatschappelijke waarde van sport: studenten,
afgestudeerden en onderzoekers binnen het domein
van de sport- en bewegingswetenschappen, agogische
wetenschappen en sociaal werk; beleidsmakers; jeugdwerkers;
sportfunctionarissen; jeugdconsulenten; vertegenwoordigers
van sportclubs; federaties en organisaties van sportieve
vrijetijdsbesteding; alsook professionals en vrijwilligers die
sport hanteren in hun eigen praktijk. En daarnaast al diegenen
die sport eveneens een warm hart toedragen.
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1 HOE IS HET GESTELD MET DE
GEDETINEERDE VANDAAG?
In landen waar de doodstraf is afgeschaft, zoals in België, is vrijheidsberoving de zwaarst
mogelijke straf die een burger kan krijgen. Terechtkomen in een cel zonder klink aan de
deur, je bewegingsvrijheid verliezen, niet zelf bepalen wanneer je eet, doucht of wanneer je
nieuw ondergoed toebedeeld krijgt, … de eigen identiteit wordt afgenomen en vervangen
door de identiteit van een gedetineerde met een nummer. In vergelijking met burgers buiten de gevangenis zorgen de omstandigheden waarin gedetineerden moeten leven (zoals
opgesloten zijn in een beperkte ruimte, het isolement en het gebrek aan bewegingsruimte)
voor een aantasting van hun fysieke en mentale gezondheid. Bijvoorbeeld, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden tot 40% van de gedetineerden lijden aan een mentaal
gezondheidsprobleem.1 Ook andere gezondheidsproblemen doen zich voor. Zo is de kans
op het oplopen van een aandoening zoals tuberculose in de gevangenis tot 84 keer hoger
dan erbuiten. Ook jongeren in de gevangenis zijn bijzonder kwetsbaar en hebben ondermeer 18 keer meer kans om zelfmoord te plegen dan hun leeftijdsgenoten erbuiten. Hierbij
komt nog dat gedetineerden veelal een moeilijk traject voordien hebben afgelegd, met heel
wat negatieve ervaringen tijdens hun schoolloopbaan, op de werkplek en in de thuissituatie.2,3 Velen zijn kansarm en hebben daarbij nog te maken met een verslavingsproblematiek.
Bovendien mist men vaak vaardigheden om een plek te bemachtigen op de arbeidsmarkt.
Door deze moeilijke leefsituatie is de kans dat iemand die ooit veroordeeld is opnieuw in de
fout gaat, ook wel recidivisme genoemd, dan ook relatief groot.4,5 Volgens een onderzoek

100

SPORT EN SOCIALE INNOVATIE

van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie belandt bijna de helft van alle
vrijgelaten veroordeelden in België, later opnieuw in de gevangenis.6 Een gevangeniscontext
zou nochtans een mogelijkheid moeten kunnen bieden om via specifieke programma’s te
werken aan de leefsituatie van de gedetineerden binnen de muren enerzijds en hun leven na
de gevangenis anderzijds. Hierdoor zouden de hoge recidivecijfers alsook de slechte mentale en fysieke gezondheidstoestand van gedetineerden kunnen aangepakt worden. Maar
een dergelijke rehabiliterende aanpak wordt maatschappelijk vaak niet gezien als prioritair.
Men ziet detentie immers eerder als het uitzitten van een straf. Er is dan ook vaak weinig
begrip voor specifieke voorzieningen in gevangenissen (zoals bijvoorbeeld sportterreinen
en fitness-ruimtes). Daarbij wordt evenwel niet stilgestaan bij het feit dat het overgrote deel
van de gedetineerden de gevangenis zal verlaten en dus terug zal moeten kunnen functioneren in de samenleving. De vraag is dan ook pertinent wat men mag verwachten van deze
voorbereiding op de terugkeer in de samenleving. Wellicht verwacht men berouw voor wat
men deed. Maar evenzeer is het belangrijk dat ex-gedetineerden een kans hebben gekregen
op een nieuw perspectief, betekenisvolle sociale vaardigheden, eventueel een diploma en
een goede fysieke en mentale gezondheid.
Vanuit een dergelijke rehabilitatiegedachte zet het beleid in Vlaanderen zich sinds het begin van deze eeuw dan ook expliciet in op een aanbod rond sport, cultuur, onderwijs, tewerkstelling, welzijn en gezondheid binnen de gevangenismuren. Het uiteindelijke doel is
een geslaagde terugkeer in de maatschappij zo goed mogelijk te faciliteren. Zo keurde de
Vlaamse regering op 8 december 2000 het ‘Vlaams Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden’ goed. Zoals weergegeven in dit plan en verankerd in 2013 in
het Decreet op de Hulp- en Dienstverlening, is het uitgangspunt dat gedetineerden door
hun detentie het recht op vrijheid verliezen, maar dat ze hun fundamentele (grond)rechten
behouden, zoals onder andere het recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening.
Een dergelijke visie past bovendien in een internationale context waarbij landen die het ‘Internationaal Verdrag betreffende Burgerrechten en Politieke Rechten’ ondertekenden, deze
rehabilitatie als een officiële doelstelling van de gevangenis beschouwen. Dit verdrag werd
geïnitieerd door de Verenigde Naties en is gebaseerd op de ‘Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens’. Artikel 10.3 stelt: “Het gevangenisstelsel dient te voorzien in een
behandeling van gedetineerden die in de eerste plaats is gericht op heropvoeding en maatschappelijke rehabilitatie .”

2 DE MEERWAARDE VAN SPORT
VOOR GEDETINEERDEN
Binnen de hogervermelde hulp- en dienstverlening kan ook sport een rol van betekenis
spelen. Uit een behoefteonderzoek in de gevangenis van Antwerpen bleek ondermeer dat
sport na een bezoek aan de bibliotheek de meest gekozen activiteit was binnen het hulp- en
dienstverleningsaanbod.7 Binnen de bestaande basiswet betreffende het gevangeniswezen
en de rechtspositie van gedetineerden meldt artikel 79 §1 dat elke gedetineerde recht heeft
op twee uren sport per week. Enerzijds zorgt dit voor een wettelijke basis voor sportactivi-
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teiten binnen een gevangenis. Anderzijds legt deze kwantitatieve norm een wezenlijke druk
op een verdere kwalitatieve ontwikkeling van sportactiviteiten. En ondanks een aanzienlijke
positieve evolutie van de afgelopen jaren, worden de twee uren sport per week nergens
in Vlaanderen en Brussel behaald. De context van een gevangenis houdt dan ook enkele
verzwarende factoren in die verdere groei temperen. Zo heeft justitie te kampen met een
haast permanente overbevolking waarvoor België reeds verscheidene malen veroordeeld is
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.8 Dit feit schuift sport dan ook naar
een lagere prioriteit. Daarnaast is het gros van de gevangenissen gebouwd in een periode
dat er weinig sprake was van onderwijs aan gevangenen, laat staan voor sportactiviteiten in
die context. Dat wil zeggen dat er bij sportactiviteiten in strafinrichtingen vaak de nodige
creativiteit aan de dag moet worden gelegd. De verscheidenheid tussen de gevangenissen
maakt dat elke inrichting een andere aanpak vraagt om verder te groeien. Om hier toch min
of meer éénduidigheid in te brengen, werd in 2004 met steun van de Vlaamse Overheid De
Rode Antraciet vzw opgericht. Deze overkoepelende instantie staat in voor de organisatie
van het sportaanbod binnen de gevangenissen over heel Vlaanderen en Brussel. Voor in
totaal 18 gevangenissen trachten zij de link te leggen tussen enerzijds de sportwereld buiten
en anderzijds de noden en behoeften aan sport en beweging van de gedetineerden. Naast
het sportieve luik, ontplooit De Rode Antraciet ook een culturele inbreng binnen de muren.
Bij wijze van voorbeeld van hoe sport in de gevangenis wordt aangeboden, beschrijven we
in de kaders elders in deze bijdrage twee cases, één omtrent een initiator cursus fitness en
één omtrent De Ronde van Vlaanderen binnen de gevangenis.
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Kader 1: Cursus ‘initiator fitness’ binnen gevangenismuren
In 2013 werd door De Rode Antraciet vzw en De Vlaamse Trainersschool (VTS) een
nieuw proefproject opgestart binnen twee gevangenissen in Vlaanderen (Oudenaarde en Leuven Centraal). Het betrof een cursus ‘initiator fitness’ voor gedetineerden.
In ongeveer een half jaar tijd volgden de deelnemers (in totaal 37 mannelijke gedetineerden) de opleiding van 55 uur, waarin zowel een algemeen als een sportspecifiek
gedeelte aan bod kwamen. In totaal legden 26 deelnemers het theoretisch en praktisch examen af. Zowel de inhoud als de aanpak van de cursussen waren hierdoor gelijklopend met de cursussen die buiten de gevangenis georganiseerd worden. 16 van
de 37 gedetineerden die de opleiding startten, behaalden uiteindelijk het diploma.
Het unieke aan deze cursus is dat gedetineerden een diploma kunnen behalen dat
binnen de sportsector een erkenning heeft. De gedetineerden die zich engageren tot
sport, doen dat met volle overgave. Het is dan ook iets waarin zij zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De positieve energie die ze halen uit de sportbeoefening,
kan met een diploma op zak meer kansen bieden voor een geslaagde terugkeer naar
de maatschappij. Zij leren zich voor iets te engageren, leren om door te bijten en om
ook elkaar hierin te ondersteunen. Via de deelname aan de cursus initiator fitness
kregen sommige deelnemers ook de smaak te pakken van het ‘leren’ an sich. Dit heeft
ook buiten de fitnesszaal zijn effecten.
Eens de gedetineerde het diploma van initiator fitness op zak heeft, kan hij bovendien
ingeschakeld worden als fitnessbegeleider binnen de gevangenis. In de gevangenis
van Ruiselede geniet men bijvoorbeeld ondertussen van de eerste resultaten. Hierdoor wordt de ervaring van de gedetineerde lesgever verder uitgebouwd en wordt de
opgedane kennis verder gedeeld.
Uiteraard zijn er een aantal aandachtspunten verbonden aan de organisatie van de
cursus initiator fitness binnen detentie. Ten eerste zorgt de duur van deze opleiding
ervoor dat dit in bepaalde gevangenissen niet realistisch is. Dit is het geval in de
arresthuizen waar men vaak voor kortere tijd verblijft. Verder is het beheersen van
de Nederlandse taal cruciaal en moet men over de nodige cognitieve vaardigheden
beschikken. Uiteraard is ook de intrinsieke motivatie van de deelnemers van cruciaal
belang, alsook het groepsgevoel.
In beide gevangenissen gaat ook de vervolgcursus door (instructeur). De gedetineerden zijn enthousiast om hier verdere stappen in te zetten. De eerste positieve reacties
van de strafuitvoeringsrechtbank (kortweg SURB), bevoegd voor de voorwaarden tot
invrijheidsstelling, motiveren iedereen om blijvend in te zetten op het binnenbrengen
van cursussen van de Vlaamse Trainersschool.
Meer informatie: www.derodeantraciet.be
Het opmerkelijke van De Rode Antraciet is dat ze uniek zijn in Europa. Dit bleek ondermeer
uit een Europees project dat zij als coördinerende instantie in 2011 en 2012 uitvoerden met
de steun van de Europese Commissie omtrent sport in Europese gevangenissen.3 Het was
één van vijf pilootprojecten die verkenden wat de mogelijkheden en kansen zijn om via
sport te werken aan inclusie en sociale cohesie. De Rode Antraciet coördineerde dit project
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en samen met 11 partners uit 7 verschillende EU-landen onderzochten ze specifiek de mogelijkheden om inclusie van gedetineerden te bevorderen via sport. De stijgende interesse
van Europa in sport en detentie kan bovendien geillustreerd worden doordat de Raad van
Europa 2014 had uitgeroepen als het ‘Europees jaar van Sport in de gevangenissen’. Naar
aanleiding hiervan zette EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) een onderzoek op,
waarin de Vrije Universiteit Brussel en De Rode Antraciet betrokken waren, met als doel een
beter inzicht te krijgen in de structuur en organisatie van sport in Europese gevangenissen.
In totaal vulden 136 personen uit 32 Europese landen deze vragenlijst in. De bevraagden
waren op één of andere manier betrokken bij de organisatie van sport in de gevangenis. Uit
dit onderzoek bleek duidelijk het algemene geloof van de respondenten in de potentiële
meerwaarde die sport met zich kan meebrengen.9
De laatste jaren promoot de Vlaamse Gemeenschap, via de De Rode Antraciet, sport
steeds meer als een positieve afleiding van de moeilijke leefsituatie in de gevangenis en
als een middel om te streven naar een betere rehabilitatie van gedetineerden. In wat volgt,
werpen we een blik op mogelijke uitkomsten van sportbeoefening in gevangenissen.

2.1

Sport en gezondheid

Hoewel onderzoek met betrekking tot sport in gevangenissen tot op heden vrij beperkt is,
zijn er een aantal studies die aangeven dat sport positieve invloeden heeft op het fysieke
en mentale welzijn van gedetineerden.10 Positieve effecten van fysiek welzijn hebben onder
meer betrekking op het verhogen van de algemene fysieke conditie van de gedetineerde,11
het verstrekken van alternatieven voor middelenmisbruik in gevangenis12 en het verminderen
van gezondheidsrisico’s voor oudere gedetineerden en gedetineerden met een chronische
aandoening.13 Er wordt dan ook aangegeven dat sportactiviteiten het potentieel bezitten om
gezond te blijven in een ongezonde omgeving.14
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Naast de positieve impact van sport op het fysieke welzijn, zouden sportactiviteiten ook
het mentale welzijn van gedetineerden verbeteren. Onderzoekers stelden reeds dat gedetineerden die regelmatig aan sport doen onder andere meer zelfvertrouwen krijgen,14 minder
stress en angstgevoelens ervaren,12 minder te kampen hebben met slapeloosheid15 en minder
agressief gedrag vertonen16 en dat dit leidt tot een meer ontspannen sfeer en een normaliserend effect.17

2.2

Sport en rehabilitatie

Naast de gezondheidsbevorderende effecten, wordt sport ook steeds vaker gezien als een
middel dat kan bijdragen tot de rehabilitatie van gedetineerden. Maar ondanks dit toenemend besef, is er tot op heden echter weinig concreet empirisch bewijs hiervoor.18,19 Het
beperkt aantal empirische studies waarbij het potentieel van sport als rehabilitatiemiddel
werd onderzocht, waren alvast wel veelbelovend. Zo vond men ondermeer dat sportparticipatie gedetineerden hielp bij het opnemen van hun leven na vrijlating20 en dat zij het
als een belangrijke en positieve factor ervaarden bij het aanpakken van hun verslavings- en
gedragsproblematiek.21 Anderen daarentegen concludeerden dan weer dat het effect van
sport op de rehabilitatie van gedetineerden onzeker is en daarom meer diepgaand onderzocht moet worden.18
De vraag is dan ook of het terecht is dat men zomaar kan verwachten dat het deelnemen aan
sportactiviteiten bijdraagt tot een betere rehabilitatie van gedetineerden. Sport is immers
geen wondermiddel. Het beoefenen ervan leidt dan ook niet automatisch tot positieve uitkomsten. In sommige gevallen kan het zelfs een schadelijke invloed hebben. Zo werd reeds
aangegeven dat, indien sport niet zorgvuldig aangeboden wordt, het zelfs schadelijk kan zijn
voor de gezondheid en het psychologisch welzijn van de gedetineerde.11
Het is dan ook cruciaal om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren die nodig zijn
opdat sport een positief effect kan opleveren. Tot op heden is er slechts in beperkte mate
onderzoek verricht naar de wijze waarop men sport zou kunnen inzetten als een middel ter
bevordering van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van gedetineerden.18,22 De meeste
studies die onderzoek deden naar effecten van sportparticipatie binnen een detentiecontext
gebruikten hierbij een ‘black box’ benadering. Dit betekent dat deze studies zich voornamelijk richtten op het meten van effecten zonder de context en de onderliggende mechanismen die aan de basis liggen van deze effecten te onderzoeken of te beschrijven. Er is
dan ook nood aan wetenschappelijk onderzoek waarbij ook dit proces in beeld kan worden
gebracht. Het impliceert dat alle belanghebbenden (zowel organisatoren als de deelnemers
zelf) betrokken worden bij het verwerven van inzicht in de ontwikkeling, het aanbod en de
evaluatie van sportprogramma’s in gevangenissen.
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Kader 2: De Ronde van Vlaanderen in de gevangenissen
In 2012 kwamen 2 gevangenissen (Oudenaarde & Gent) samen op het idee om met
een groep gedetineerden toe te werken naar een sportieve hoogdag ten voordele van
een goed doel buiten de muren. Er werd voor de ‘Ronde van Vlaanderen’ gekozen.
Via fietsen op rollen, aansluiting op specifieke software en een éénmalige verbinding
via internet reden 2 teams van gedetineerden het effectieve parcours van de Ronde
van Vlaanderen virtueel tegen elkaar. De software zorgde voor een daadwerkelijke
fysieke en visuele beleving van het parcours. Fysiek in de zin dat bijvoorbeeld een
helling meer weerstand op de fiets brengt. Visueel doordat het beeldscherm de omgeving virtueel weergeeft waar de renners zich bevinden.
Naast de fysieke activiteit werden tal van randactiviteiten opgezet, waarmee geld
werd ingezameld voor een goed doel dat de gedetineerden zelf uitkozen. Enerzijds
werd hiermee ruchtbaarheid aan het initiatief gegeven bij de mede-gedetineerden,
die zich massaal identificeerden met hun groep renners. Anderzijds konden gedetineerden tijdens bijvoorbeeld hun bezoek een speciale snack aankopen, waarvan de
opbrengst naar ‘hun’ goed doel ging.
In beide gevangenissen trainden een 10-tal gedetineerden gedurende 4 maanden.
Zinvolle tips en tricks kregen ze tussendoor van hun peter (Johan Museeuw voor Oudenaarde, Iljo Keisse voor Gent). De wekelijkse trainingen werden begeleid door vrijwilligers, zelf gebeten door de wielermicrobe. Tijdens de trainingsperiode kwamen de
renners de nodige hindernissen tegen, zoals blessures, materiaalpech, frustraties, onderlinge twisten, … Uitdagingen op fysiek en mentaal vlak dus. Hun fysieke capaciteiten werden aangescherpt, maar misschien nog belangrijker, hun doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. De goede doelen voor de opbrengst werden gekozen
door de gedetineerden zelf. Ondertussen werd ook de organisatie (De Rode Antraciet
vzw, directie en personeel van de respectievelijke gevangenis, justitieel welzijnswerk)
uitgedaagd door tal van organisatorische zaken die gepaard gingen met dit project,
zoals ondermeer sponsors zoeken, materiaalpech herstellen, ICT op punt krijgen, de
groepsdynamiek ‘bewaken’, inzamelacties voor de goede doelen opzetten, …
De hoogdag, 31 maart 2012, brak aan. Elk team gedetineerden maakte zich klaar.
Nervositeit alom. De computers met de software van de Ronde, aangesloten op de
rollen, werden over de beide gevangenissen heen gesynchroniseerd. Hierdoor werd
er een gezamenlijke start gegeven en konden de concurrenten elkaar op een computerscherm zien. De sportieve strijd werd gestreden en de opbrengst voor de goede
doelen werd bekendgemaakt. De eindconclusie van één van de deelnemende gedetineerden sprak dan ook boekdelen: “ik voelde me vandaag terug even mens”.
De audiovisuele en geschreven pers was present, zij brachten het project goed in
beeld. Dankzij deze persbelangstelling kwam er heel wat interesse en bewondering
vanuit de buitenwereld, maar ook vanuit de gevangeniswereld. Gevolg hiervan was
dat het project in 2013 en 2014 uitgebreid werd naar 4 gevangenissen. Vanaf het najaar 2014 werd wielrennen ingebed in het structurele sportaanbod van de gevangenis,
iets wat zonder dit project niet haalbaar was geweest.
Meer informatie: www.derondeoprollen.be
https://www.youtube.com/watch?v=U4LkdsYSlvs
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3 OP ZOEK NAAR DE JUISTE
RANDVOORWAARDEN
Tot op heden is evenwel weinig geweten over welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn,
opdat sport bijdraagt tot persoonlijke en sociale ontwikkeling van gedetineerden. Op basis
van de onderzoeksresultaten van het beperkt aantal studies die hieromtrent verricht werden,18,22 alsook op basis van eigen onderzoek,3,9 kunnen we enkele belangrijke randvoorwaarden beschrijven. Zo blijkt het ondermeer noodzakelijk om duidelijke doelstellingen voorop
te stellen, om kwaliteitsvolle begeleiding aan te bieden en om over adequaat sportmateriaal en -voorzieningen te beschikken. Daarnaast is het ook belangrijk sportprogramma’s
te organiseren die zich specifiek focussen op bepaalde doelgroepen (jongeren, vrouwen,
geïnterneerden, senioren, personen met een verslaving, zedendelinquenten, gevangen met
weinig sportervaring, anderstaligen en/of analfabeten…). Er is ook weinig geweten over wat
de voordelen precies kunnen zijn van dergelijke sportprogramma’s. Wel toonde eerder onderzoek aan dat het effect van sport op het gedrag van bepaalde personen afhankelijk is van
de soort misdrijven die ze plegen. Zo vond men bijvoorbeeld terug dat het aantal winkeldiefstallen afnam met sportdeelname, terwijl rijden onder invloed dan weer toenam.23 Er wordt
dan ook door sommigen gepleit dat het des te belangrijker is om onderzoek te doen naar de
meerwaarde van sport voor bepaalde risicogroepen bij gedetineerden.11,22
Indien men bovendien vooropstelt om via een sportprogramma de rehabilitatie van een
gedetineerde te verbeteren, blijkt het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de sportparticipatie
gecontinueerd kan worden eens de gedetineerde in vrijheid gesteld is.18 Hiertoe lijkt ondermeer een samenwerking met reguliere sportaanbieders (zoals bijv. sportclubs) van buiten
een ideaal middel. Interacties kunnen hebben met mensen die van buiten komen, doorbreekt immers de beleving van uitsluiting en isolement bij gedetineerden. Daarnaast is het
ook opportuun om te werken aan complementaire en wederzijds versterkende samenwerkingen met partners uit verschillende beleidsdomeinen (sport, cultuur, gezondheid, welzijn,
onderwijs, tewerkstelling). Maar zoals hoger aangegeven, is wetenschappelijk inzicht van de
meerwaarde van sport voor gedetineerden momenteel erg beperkt. Eén manier om meer
kennis hierrond te kunnen ontwikkelen, is ondermeer om goede praktijkvoorbeelden te gaan
monitoren en evalueren. Het kan niet alleen helpen om de werking van deze praktijken te
optimaliseren, maar vooral ook om kritieke succesfactoren in beeld te brengen die dan weer
inspirerend kunnen zijn voor andere sportprogramma’s.
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