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>>> Klick Hier <<<
Vergelijk de beste online casino’s. Online-casinos.nl is het online platform om informatie te vergaren

over online casino’s. Welke online casino’s het beste zijn, welke het betrouwbaarst en het veiligst zijn en
wij geven uitgebreid uitleg over hoe je online casino speelt. Daarnaast worden de online casino’s die

worden aangeprezen vakkundig beoordeeld door een team van specialisten en met behulp van
onafhankelijke reviews van de gebruikers, krijg je een goed beeld van bij welke online casino’s je het

beste kunt spelen. Begin met online gokken. De beste casino’s van 2023. Welkomstbonus van
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maximaal € 250,- Live wedden op sportwedstrijden die bezig zijn. Vergunninghouder kansspelautoriteit.
Betalingsmogelijkheden, zoals creditcard, iDeal en PayPal. Goede welkomstbonus. Nederlands-talige

support. Vergunninghouder kansspelautoriteit. Betalingsmogelijkheden, zoals creditcard, iDeal en
bankoverschrijving. Holland Casino. 100% welkomstbonus. Interessante welkomstpakketten voor
spelers van 24+ Vergunninghouder kansspelautoriteit. Nederlandstalig live casino. Interessante

jackpots. Eenvoudig registratieproces. Vergunninghouder kansspelautoriteit. Geld storten met iDeal.
Welkom bij online-casinos.nl. Welkom bij online-casinos.nl. Dé onafhankelijke vergelijker van online

casino’s in Nederland! Hier vind je alle bruikbare informatie over het spelen van casino online. Of je nu
een verfende gebruiker of een nieuwkomer bent. Wij bieden relevante en betrouwbare informatie over
de online kansspelen, die er zijn en met een overzichtelijke website prijzen wij de beste online casino’s

aan. Ons team van specialisten hebben jarenlange ervaring met online gokken en gebruiken hun
expertise om jou op weg te helpen! Daarnaast worden de aangeprezen online casino’s met behulp van

onafhankelijke reviews van de gebruikers beoordeeld. Zo heb je altijd genoeg informatie tot je
beschikking om te besluiten of het online casino waarbij je wilt spelen een goede keuze is! Het meten

van de betrouwbaarheid. Voordat je jouw creditcard pakt of een online betaling verricht, is het goed om
te weten dat het online casino waar je wilt spelen wel betrouwbaar is. De casino’s die op online-

casinos.nl worden aangeprezen zijn legale en officiële casino’s die ook een vergunning hebben om
online kansspelen te organiseren. Via de website van de kansspelautoriteit kan je controleren of het

online casino waar je wilt spelen ook in het bezit is van een dergelijke vergunning. Daarnaast is het goed
om de voorwaarden van het casino te lezen en je kunt letten op zaken, zoals het privacyreglement en of
de website wel beveiligd is. Dat laatste is eenvoudig te herkennen aan het gesloten hangslotje voor de
URL, die in de balk van jouw webbrowser staat. Gigantisch aanbod in slotmachines en tafelgames. Het

beste online casino op dit moment. Op basis van de beoordeling door ons team van experts en de
reviews en ervaringen van spelers, is BetCity op dit moment het beste online casino waar je kunt

gokken. BetCity heeft een gigantisch aanbod in gokkasten, bekende casinospellen en
sportweddenschappen terwijl je ook kunt aanschuiven bij één van de speeltafels in het live casino! Durf
jij een gokje te wagen op één van de honderden klassieke fruitautomaten of innovatieve gokkasten of
beproef je jouw geluk in de spellen Blackjack, Roulette of Craps? Of waag je liever een gok op een

nationale of internationale sportwedstrijd? Bij BetCity ben je hoe dan ook aan het juiste adres om veilig
online casino te spelen! Lees ook de reviews van andere spelers om te zien dat BetCity een veilig en

betrouw online casino is dat ook in het bezit is van een vergunning van de Nederlandse
kansspelautoriteit. Circus.nl. Welkomstbonus van maximaal € 250,- Live wedden op sportwedstrijden

die bezig zijn. Vergunninghouder kansspelautoriteit. Betalingsmogelijkheden, zoals creditcard, iDeal en
PayPal. Meer over Circus.nl Site bezoeken. Hoe werkt online casino spelen ? Online casino spelen is

leuk, spannend en voor iedereen geschikt. Uiteraard moet je wel 18 jaar of ouder zijn als je online
kansspelen wilt spelen. Bij een online casino heb je een gigantisch aanbod in verschillende soorten

spellen. Van innovatieve gokkasten tot aan klassieke casino spellen, zoals Blackjack en Roulette en bij
veel casino’s kun je ook andere spellen spelen, zoals Bingo en Poker. Een aantal casino’s bieden ook

sportweddenschappen aan! Waarmee je zowel op nationale als internationale sportwedstrijden en -
evenementen kunt gokken. Wil je weten hoe je online casino speelt? Lees dan snel verder! Zoek een
betrouwbaar online casino. Het is een open deur intrappen, maar het spreekt voor zich dat je eerst op
zoek gaat naar een betrouwbaar online casino. Op online-casinos.nl lees je uitgebreide beoordelingen

van de specialisten en reviews van gebruikers om te bepalen of het casino betrouwbaar en veilig is.
Registreren. Wanneer je een online casino hebt gekozen, kun je het registratieproces starten.

Registreren is nodig zodat de aanbieder jouw leeftijd kan verifiëren en om te controleren of jij wel
volgens Cruks online kansspelen mag spelen. Daarnaast hebben online casino’s jouw gegevens nodig
om prijzen uit te kunnen keren. Er zijn ook zogenaamde Pay ’n Play casino’s en dan hoef je enkel een

bedrag te storten om te kunnen spelen. Er is geen registratie benodigd. Echter twijfelen wij aan de
integriteit van deze aanbieders en adviseren wij om altijd een online casino te bezoeken waarbij het

registreren van een account een vereiste is. GELD STORTEN. Logischerwijs heb je geld nodig om te
kunnen spelen, want je zet geld in om een spel te spelen en om te winnen. Soms is het mogelijk dat je
met een no deposit-registratie het casino kan verkennen. Als je nog niet zeker weet of je bij het online
casino wilt spelen is dat handig. Wanneer je gelijk van start wilt gaan, kan je een bedrag storten met

welbekende betalingsmethoden, zoals iDeal, Klarna, PayPal of de creditcard. Vaak heb je dan ook de
mogelijkheid om je (welkomst)bonus te selecteren. Dat vaak in de vorm van extra geld of een aantal
gratis spins wordt aangeboden. Account verifiëren en cashen! Na een succesvolle registratie en een



storting, kan je spellen spelen en geld verdienen! Wanneer je een mooi bedrag bij elkaar hebt gewonnen
en dat wilt laten uitkeren, moet je vaak wel in het bezit zijn van een geverifieerd account. Dat is uiteraard

om misbruik van het account te voorkomen en een extra veiligheidsmaatregel. Je kan jouw gegevens
direct na de registratie verifiëren, maar veel online casino’s vragen pas om de verificatie als je hebt

besloten om je saldo te laten uitkeren. Veelgestelde vragen over online casino’s. Wat is online casino
spelen? Online casino spelen is simpelweg casinospelen spelen, maar dan online. Je hoeft niet naar

een fysieke locatie om spellen, zoals Roulette of Blackjack te kunnen spelen. Je registreert een account
bij een online casino en je stort geld in je digitale portemonnee. Waarmee je vervolgens kunt gokken.
Wat zijn de beste online casino’s? Wij hebben geen eenduidig antwoord hierop, maar de beste online

casino’s zijn online casino’s die betrouwbaar en veilig zijn. Als een online casino welbekende
betalingsmethoden, zoals iDeal aanbiedt, dan zit je goed! Hoe speel ik online casino? Online casino
spelen is voor volwassenen vanaf 18 jaar en je hebt een account en geld nodig om te kunnen spelen.
Wanneer je een online casino bezoekt registreer je een account en kies je het spel dat je wilt spelen.

Een aantal casino’s bieden ook de optie om zonder geld te spelen, maar dan heb je uiteraard ook geen
kans om geld te winnen. Welke spellen kan ik online spelen? Het aanbod in online kansspelen is

gigantisch en de populairste spellen die je online kunt spelen zijn gokkasten, krasloten, bingo, roulette,
blackjack en poker. Hoe weet ik of een online casino veilig is? Controleer of de website beveiligd is en

dat is eenvoudig te herkennen aan het gesloten hangslotje dat voor de URL in de balk van jouw
webbrowser staat. Controleer ook of het online casino bekende betalingsmethoden aanbiedt en of de
voorwaarden legitiem en eerlijk zijn. Check ook of het online casino een vergunning of certificaat heeft

voor het organiseren van online kansspelen. En uiteraard check je de beoordeling en reviews op online-
casinos.nl. Hoe kan ik met mijn smartphone gokken? De meeste online casino’s die een serieuze

business runnen hebben een mobiele site, die je via een smartphone of een tablet kan bezoeken en
gebruiken. Veel online casino’s hebben ook een app voor de mobiel, die je in de Apple Store of Google

Play Store kunt downloaden. Kan ik bij een online casino met iDeal betalen? Veel online casino’s
bieden sinds de nieuwe wetgeving betalen met iDeal aan. Het is gelijk een goede check of een online

casino legitiem is en een Nederlandse vergunning heeft om online kansspelen te organiseren.
Daarnaast bieden online casino’s verschillende betalingsmethoden aan. Daaronder de welbekende
betalingsmethoden Skrill, PayPal, Klarna en de creditcard. Wanneer wordt mijn winst in online casino

uitbetaald? Doorgaans wordt de winst binnen 3 werkdagen uitgekeerd hoewel, je zelf in het account bij
het online casino moet kiezen voor een uitbetaling. Daarnaast hanteren veel online casino’s het beleid
dat de winst op dezelfde wijze wordt uitgekeerd als waarmee je jouw inleg hebt gestort. Is online casino
legaal? Sinds 1 oktober 2021 is een online casino legaal in Nederland. Heeft een online casino geen
vergunning of certificaat? Dan heb je helaas te maken met een illegaal casino. Hoe herken ik illegale

online casino’s? Illegale casino’s herken je eenvoudig door te controleren of zij in het bezit zijn van een
vergunning of een certificaat. Wanneer deze ontbreekt is het geen legaal casino. Ook wazige

betalingsmethoden zijn vaak een indicatie van een niet legitiem online casino. Moet ik mijn winst
opgeven aan de belastingdienst? Alle inkomsten en dus ook de winst vanuit een kansspel moet je

opgeven aan de belastingdienst. De kansspelbelasting van 30,1% wordt vaak al ingehouden door het
online casino en hoef je dus niet zelf af te dragen. Hoe worden de casino’s op online-casinos.nl

beoordeeld? De online casino’s die wij aanprijzen worden beoordeeld door een deskundig team van
specialisten die jarenlange ervaring hebben met online kansspelen en casino’s. Daarnaast worden deze

beoordelingen ondersteunt door reviews van spelers. Die geheel gratis en vrijblijvend hun favoriete
casino’s kunnen beoordelen. Veilig online spelen. Een betrouwbaar online casino straalt niet alleen

vertrouwen uit, maar als gebruiker heb je ook het gevoel dat het veilig is. De aangeprezen online
casino’s op online-casinos.nl zijn uitvoerig getest op de veiligheid. De veiligheid heeft te maken met of
de website zich conformeert naar de opgestelde richtlijnen van de kansspelautoriteit en de Europese

Unie, in een beveiligde omgeving geladen wordt (het welbekende hangslotje voor de URL in de
browserbalk) en dat er bekende betalingsmethoden worden aangeboden. Zoals VISA, MasterCard,

PayPal en iDeal. Een belangrijke factor om te betalen of een online casino veilig is heeft betrekking op
de voorwaarden van het casino. Als deze in orde en eerlijk zijn, kun je de aanbieder vertrouwen. Wat te
doen als het toch fout gaat? Fouten komen nu eenmaal voor en als gedupeerde kan je dan een klacht

indienen bij de toezichthouder als het online casino niet wilt meewerken aan een oplossing. In dat geval
is het wel belangrijk dat het online casino in het bezit is van de juiste vergunningen en certificaten. Wat is
live casino ? Online casino spelen is leuk en een methode om geld te verdienen. Mits je heel erg goed



bent en weet wanneer je moet stoppen. Toch mis je de beleving. De kleurrijke vloerbedekking en de
flikkerende gokkasten die ook nog eens een betoverend geluid produceren. Terwijl je ook niet de
spanning voelt van de andere spelers waarmee je het spel speelt. Toch is er een manier om een

beleving te ervaren en dat is door het spelen van live casino! Live casino is een manier om online en live
deel te nemen aan een spel. Samen met andere spelers en een echte croupier. Die vaak in het casino
aan een speeltafel staat en live wordt opgenomen met een HD-camera. Zo krijg je niet alleen iets mee

van de sfeer in het casino, maar je voelt ook de spanning als je het opneemt tegen andere spelers.
Bekende casinospelen, zoals Poker, Blackjack en Roulette worden veelal via een live casino gespeeld.

De populairste spellen op dit moment. Zowel het aanbod in online casino’s als de kansspelen is
gigantisch en wij begrijpen goed dat het voor jou misschien voelt als het zoeken naar een naald in een
hooiberg. Daarom helpen wij je niet alleen op weg door de beste online casino’s voor je op een rijtje te
zetten, maar ook welke spellen op dit moment het populairst zijn! Roulette. Roulette is zonder twijfel en
nog altijd het populairste spel bij online casino’s. Dat veelal live wordt gespeeld met een dealer van het
casino en andere spelers die online inloggen. Europese Roulette is populair wegens de enkele nul en
online casino’s bieden vaak ook verschillende tafels aan voor zowel lage als hoge inzetten. Een aantal
online casino’s bieden ook VIP-tafels voor high rollers aan. Blackjack. Blackjack is een gigantisch leuk
spel om zowel in een fysiek als online casino te spelen. Er zijn genoeg variaties op het kaartspel en je
kan zelfs meedoen op het spel van anderen spelers. Als er bijvoorbeeld geen vrije plekken meer over
zijn. Blackjack wordt ook vaak live gespeeld en het leuke hieraan is dat je direct contact hebt met de

croupier en iets van de casino sfeer proeft. Daarnaast bieden de online casino’s speeltafels voor zowel
lage als hoge inzetten aan. Poker. Poker is een enorm beroemd kaartspel waarbij je probeert om de

tegenstander te verslaan. Op basis van jouw kaarten kun je een bepaalde score behalen en het doel is
om een betere hand dan de andere spelers te hebben. Wanneer je de beste hand aan tafel hebt win je
de pot. Die gevuld wordt met weddenschappen die jij en andere spelers inzetten. Inzetten doen ze op

basis van de hand die ze hebben of ze bespelen de tegenstander door te bluffen. Door te bluffen kun je
met een slechte hand nog steeds de pot winnen. Gokkasten. Digitale gokkasten (ook wel slots
genoemd), zijn razend populair en verschillen niet veel van de fruitautomaten, die je in casino’s,

speelautomatenhallen, snackbars en café’s tegenkomt. De speelwijze is wel iets anders, want vaak kan
je met bonussen gokkasten vrijspelen en je winstkans verhogen! Desalniettemin is het goed om de
kleine lettertje te lezen hoe bonussen worden ingezet om deze vorm van online gokken te spelen.

Daarnaast worden er vaak ook gratis spins of vrije spellen aangeboden om je te enthousiasmeren. Maar
dan is de stap naar voor echt geld gokken razendsnel gemaakt. Wees je hier bewust van! Bingo. Bingo

is ook zo’n eenvoudig en leuk spelletje dat je gemakkelijk online kunt spelen. Hetzij solitair of tegen
andere spelers wanneer er live bingo wordt gespeeld. De winstkansen en de beleving is bij online bingo
praktisch hetzelfde als bij fysiek bingo spelen in een hal. Maar in plaats van met een dikke en chemisch

ruikende stift aan de slag te gaan, kruis je jouw cijfertjes af met een klik op de muis. Meer spellen
bekijken. Natuurlijk zijn er nog veel meer games te vinden in een online casino. Neem gerust een kijkje

op de volgende pagina om achter meer leuke online spellen te komen! Beoordelingen op online-
casinos.nl. De beoordelingen van online casino’s worden op online-casinos.nl met de grootste zorg

samengesteld. Er zijn een aantal factoren die een belangrijke rol spelen in de beoordeling, die door een
deskundig team van specialisten wordt gegeven. Zo beoordelen wij de casino’s op betrouwbaarheid,
veiligheid, welke betaalmogelijkheden zij aanbieden en of zij gunstige voorwaarden hebben. Uiteraard

moet het online casino ook in het bezit zijn van een geldige vergunning of certificaat om online
kansspelen te mogen organiseren. Deze beoordelingen worden samengevoegd met de beoordelingen

van de gebruikers. Op online-casinos.nl kunnen spelers hun favoriete online casino’s vrijblijvend
beoordelen. Uiteraard worden deze reviews door ons gecheckt en alleen gepubliceerd als ze van

waarde zijn. Door deze reviews samen te voegen krijg je een goed beeld hoe goed, betrouwbaar en
veilig een online casino is. Meer weten over beoordelingen en op welke factoren wij een online casino
beoordelen? Lees dan ons artikel over de beoordelingen op online-casinos.nl. Online gokken. Nu de

wetgeving is aangepast, is het online gokken niet meer illegaal en hoef je dus niet meer naar casino’s of
andere gelegenheden om te ontspannen met een spelletje. Een online casino is slechts één manier om

te spelen voor geld, maar er zijn ook andere vormen van gokken waar je online aan kunt deelnemen.
Sportwedstrijden. Wedden op sportwedstrijden is al jaren een fenomeen en een beetje sportkenner

gebruikt zijn kennis om uitslagen en gebeurtenissen tijdens een wedstrijd te voorspellen. Of dat nu de
uitslag van Ajax tegen Feyenoord is of wie de Grand Prix van Zandvoort gaat winnen. De winstkans is
het gunstigst wanneer je op safe speelt, maar de winst is het grootst als je een gokje durft te wagen.



Slotmachines. Slotmachines (ook wel fruitautomaten of gokkasten genoemd) zijn populaire en simpele
spellen waar je online geld mee kunt verdienen. Veel online casino’s bieden evenals fysieke casino’s

een ruim aanbod van speelautomaten, maar online vind je ook volledige websites die alleen maar
digitale gokkasten aanbieden. Bingo. Bingo is leuk en echt voor iedereen geschikt. En je kan er leuke

(geld)prijzen mee winnen! Online bingo wordt al jaren gespeeld en tegenwoordig organiseren ook online
casino’s live bingo spellen. Er zijn ook speciale online bingohallen waar je online bingo kunt spelen.

Krasloten. Het online kraslot is praktische hetzelfde als het kraslot dat je in de winkel koopt, maar het
online kraslot is vaak interactiever en versierd met leuke afbeeldingen en animaties. Het spel is simpel
en voor iedereen toegankelijk. Ook voor gokkers met een kleinere beurs. Krasloten zijn op dit moment

razend populair bij online casino’s. Loterijen. En dan zijn er natuurlijk ook nog de reguliere loterijen waar
je aan kunt deelnemen. Denk aan de staatsloterij, Lotto en Lucky Day. In een online omgeving kan je

jouw spelformulieren aanschaffen en evenals aan de kassa bij de sigarenboer kan je ook jouw
eindcijfers selecteren. Een digitaal lot in je mailbox heeft misschien iets minder charme dan het

formuliertje dat je in de winkel ophaalt, maar het is even effectief en je hebt ook gelijke winstkansen.
Meer spellen bekijken. Je kunt natuurlijk op nog veel meer manieren online gokken. Bekijk gerust alle

mogelijkheden op onze website via de knop hieronder. Bonussen en gratis spins. Online casino’s
bieden spelers interessante bonussen en gratis spins aan en daarmee kan je met meer geld gokken
dan dat je inlegt. Vaak krijg je al een interessant voorstel tijdens het registratieproces en bonussen

kunnen oplopen tot wel honderden euro’s. Afhankelijk van hoeveel en hoe vaak je geld inlegt. Een bonus
hoeft niet altijd interessant te zijn en het is goed om de voorwaarden door te nemen voordat je op het

aanbod ingaat. Bij gebruik van bonussen en gratis spins zijn soms onaantrekkelijke voorwaarden
verbonden en de grote vraag is dan ook of je dit aanbod wel moet accepteren. Betrouwbare casino’s

zullen eerlijke voorwaarden hanteren en bonussen of gratis spins aanbieden, die je gerust kunt
gebruiken. Eén van de populairste bonussen, die casino’s momenteel aanbieden, zijn cashback

bonussen. Met een cashback bonus kan je een deel van het verloren geld terugkrijgen, maar dit is vaak
wel gekoppeld aan een periode. Het is dus een mooie en voordelige truc om spelers terug te laten

keren. Ook hier is de regel om de voorwaarden goed door te lezen. Lees goed aan welke voorwaarden
je moet voldoen om een verloren bedrag in de vorm van een cashback bonus terug te ontvangen.

Spelers worden tegenwoordig beschermd door de wet, want met ingang van 1 oktober 2021 mogen
online casino’s spelers onder de 24 jaar niet actief benaderen met reclame voor interessante bonussen

en gratis spins. gokken met de mobiel. Een beetje online casino investeert niet alleen in mooie
kansspelen, maar ook in de techniek. Allereerst om de website gebruiksvriendelijk te maken zodat

iedereen snel en simpel kan meedoen. Een beetje online casino heeft ook een omgeving of zelfs een
app waarmee je met jouw mobiel of tablet kunt spelen in online casino’s. Wanneer een online casino dit

niet aanbiedt, moet je jezelf toch afvragen hoe legitiem een online casino is. Gezien het feit dat
tegenwoordig ruim 70% van het Internetverkeer via een mobile device plaatsvindt. Wetgeving met

betrekking tot online kansspellen. De wetgeving met betrekking tot het organiseren en het spelen van
kansspelen is enorm duidelijk. Echter zijn er sinds oktober 2021 nieuwe wetten van kracht die

betrekking hebben tot risicovolle kansspelen. Online casino’s en (digitale) gokkasten vallen onder
risicovolle kansspelen. Dat houdt in dat de aanbieders van kansspelen een verantwoordelijkheid hebben
met betrekking tot het aanbieden en organiseren van (online) kansspelen. Zo mogen zij geen reclames

en bonussen richten aan deelnemers jonger dan 24 jaar en zij moeten een duidelijk preventiebeleid
hebben geformuleerd. Ter bescherming van deelnemers die gevoelig kunnen zijn voor een

gokverslaving. Daarnaast zijn de aanbieders verplicht om bij te houden hoe vaak deelnemers terugkeren
en hoeveel geld zij besteden. Het is aan de aanbieder om de speler erop te attenderen dat hij of zij te
vaak komt of teveel geld uitgeeft. Spelers worden beschermd als zij zijn opgenomen in het landelijk

uitsluitingsregister. Ook wel Cruks genoemd. Wie in Cruks staat mag geen casino en
speelautomatenhallen betreden en ze mogen ook niet online gokken. Het nadeel is dat alleen de

deelnemers zelf of familie en vrienden gokverslaafde spelers kunnen aanmelden voor een registratie in
Cruks. Waarom online casino spelen? De grote vraag is natuurlijk wat een online casino meer te bieden
heeft dan een fysiek bezoek aan een casino en daar geven wij uitgebreid antwoord op. In alle eerlijkheid

gaat er niets boven een bezoek aan een casino. Is het alleen al niet voor de sfeer, de bijzondere
inrichting en de spanning die je voelt wanneer je met andere spelers een spel speelt. Er is simpelweg

meer beleving in een casino. Een nadeel is dat je wordt meegezogen in deze wereld waar er geen
tijdsbesef meer is. Je hebt geen idee of het dag of nacht is en het casino is zodanig ingericht dat je



eigenlijk niet weg wilt. Vergis je niet, dit hoort allemaal bij het plan van het casino om zoveel mogelijk
geld aan je te verdienen. Dat ook logisch is! Een online casino doe je logischerwijs vanuit huis en dat is
al een voordeel. Geen rit naar een casino in de buurt en torenhoge parkeerkosten. De gastvrijheid en de

gratis hapjes en drankjes loop je weliswaar mis, maar een gigantisch aanbod van duizenden
casinospelen maken een hoop goed. Terwijl een fysiek casino vaak de ruimte mist om zoveel mogelijk
spellen aan te kunnen bieden, is de ruimte op een website natuurlijk oneindig. Daarnaast bieden online
casino’s interessante bonussen aan om extra geld te vergaren. Dat je vervolgens kunt inzetten bij het

spelen van de spellen. Maar of deze voorwaarden ook gunstig zijn, is afhankelijk van de aanbieder en de
voorwaarden die zij hanteren. Wil je meer weten over de voor- en nadelen tussen een online casino en

een fysieke casino? Lees dan ons uitgebreide artikel hierover. 
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