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De verhoudingen lagen in Wijde-

wormer volgens de statistieken 

dicht bij elkaar. FC Emmen had 

dan wel meer balbezit met 57% 

ten opzichte van 43%, het aantal 

doelpogingen waren dertien te-

gen vijftien. Toch kreeg de jong-

ploeg de grootste kansen in de 

wedstrijd en hierdoor was een ge-

lijkspel over de gehele wedstrijd 

gezien een terechte uitslag. 

Opvallend is het feit dat de Drent-

se formatie erg weinig doelpunten 

tegen krijgt. In zestien wedstrijden 

hoefde doelman Michael Brouwer 

nog maar dertien keer de bal uit 

het doel te halen. In totaal heeft 

FC Emmen tot dusver de minste 

doelpunten tegen. 

Almere City

Tegenstander Almere City verloor 

vrijdag in eigen huis van MVV; 

de ‘Zwarte Schapen’ gingen met 

2-0 onderuit. Almere City speelt 

tot dusver een teleurstellend sei-

zoen. De ploeg staat achttiende 

op de ranglijst en wist slechts één 

van de laatste twaalf wedstrijden 

te winnen.

De lage klassering komt onver-

wachts als we uitgaan van vorig 

seizoen. Daarin eindigde de club 

nog als vierde op de ranglijst 

en pakte de ploeg de tweede 

periode. Afgelopen week werd 

bekendgemaakt dat Gertjan Ver-

beek en Almere City uit elkaar 

zijn gegaan. De honneurs worden 

in Emmen waargenomen door 

de andere stafleden. De club zit 

momenteel in de hoek waar de 

klappen vallen, maar door de 

verandering in staf is het lastig te 

voorspellen wat voor team van-

daag op het veld zal staan.

Orange The World

De wedstrijd van vandaag zal in 

het teken staan van Orange The 

World. Dit is een internationale 

campagne tegen geweld tegen 

vrouwen en meisjes. FC Emmen 

vindt dit een belangrijk thema. 

Het stadion zal vanavond dan 

ook oranje verlicht zijn.

VOORBESCHOUWING

De Emmenaren zijn bezig met een mooie reeks. Al zeven wedstrijden op rij werd er niet verloren. Met een derde 

plek op de ranglijst is het vizier naar boven gericht en daar is ook alle reden toe. FC Emmen staat namelijk 

maar vijf punten achter op een promotieplek met een wedstrijd minder gespeeld. Het verschil had nog kleiner 

kunnen zijn, ware het niet dat de ploeg vorige week gelijkspeelde op bezoek bij Jong AZ.

Brouwer houdt wederom zijn doel schoon

FC Emmen wil 
aansluiting behouden 
met de top
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CIEFERTIES VAN VROGGER

Statistieken

• Almere City is vandaag voor de 15de keer te gast 

in Emmen. 13 keer was het een competitieduel in 

de eerste divisie en 1 keer een nacompetitieduel. 

6 keer won FC Emmen, 5 keer eindigde de 

wedstrijd in een gelijkspel, 3 keer won Almere 

City. De statistieken zijn dus in het voordeel van 

de Emmenaren.

• Op 22 februari 2016 vond de meest memorabele 

wedstrijd tussen beide ploegen plaats. In een 

knotsgek duel op De Oude Meerdijk werd het 5-6. 

Naast de elf doelpunten vielen er ook twee rode 

kaarten in die wedstrijd. Jens Jurn Streutker en Kaj 

Ramsteijn konden in die ontmoeting vroegtijdig 

het veld verlaten.

• De laatste thuisoverwinning vond plaats op 

22 augustus 2016. Het werd destijds 2-0 door 

doelpunten van Cas Peters en Rogier Krohne.

• Gemiddeld vallen er 3,64 doelpunten bij deze 

wedstrijd.

Eerste keer

• In de allereerste ontmoeting op 21 oktober 2005 

boekte FC Emmen de grootste overwinning 

ooit op Almere. Het werd toen 5-0. Sergio van 

Dijk scoorde tweemaal. Mourad Mghizrat, 

Mark Veldmate en Niki Leferink scoorden allen 

één keer. Onder leiding van trainer Jan van 

Dijk begonnen de volgende elf Emmenaren: 

Van Westerop; Van de Brink, Schoenmakers, 

Karreman; Valeev, Tevreden, Janga, El Khalifi, 

Mghizrat; Leferink, Van Dijk.

Laatste keer

• In het seizoen 2017/2018 vond de laatste 

ontmoeting tussen beide ploegen plaats. Het 

werd 2-2 in Emmen. De Drentse formatie kwam 

op voorsprong door een treffer van Cas Peters. 

Vervolgens verdubbelde Glenn Bijl deze score. 

Met nog een kwartier te gaan kreeg Emmen 

destijds het deksel op de neus. Binnen drie 

minuten scoorden de mannen uit Almere twee 

keer en zo bleef het duel in evenwicht. Damon 

Mirani en Silvester van der Water waren de 

doelpuntenmakers namens Almere.

Wie is het?

• In totaal speelden vijftien spelers voor zowel 

FC Emmen als Almere City. Agil Etemadi, 

Bas van de Brink, Cendrino Misidjan, Género 

Zeefuik, Lesmond Prinsen, Mark Beevaart, Mark 

Zegers, Milos Malenovic, Niek Vossebelt, Norair 

Aslanyan (Mamedov), Rick ten Voorde, Rob 

Haemhouts, Sven Braken, Tom Overtoom en …? 

Er ontbreekt nog één speler. Deze speler was in 

het promotiejaar een belangrijke schakel in onze 

ploeg. Weet jij wie het is? Het antwoord vind je op 

pagina 15!
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FC EMMEN KIJK JE OP ESPN

ESPN.NL



TRAINERPRAOT DICK LUKKIEN

Na zestien wedstrijden heeft de ploeg van trainer Dick Lukkien 
dertig punten verzameld. De laatste zes competitiewedstrijden 
is FC Emmen ongeslagen. Tegen Jong AZ speelde de Drentse 
formatie een moeizame wedstrijd, waarin er door beide ploegen 
niet werd gescoord. De oefenmeester kon achteraf wel leven 
met een punt in Wijdewormer.

“Met een punt 
kon ik wel 

leven”
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Beide elftallen waren aan elkaar 
gewaagd, analyseert Lukkien. “In 
de eerste vijftien minuten kregen 
wij een open kans met Rui Men-
des, zij kregen halverwege de 
tweede helft grote kansen. Mede 
door goed keeperswerk van Mi-
chael Brouwer bleven we op de 
been. Op het laatst konden we 
zelfs nog winnen door een schot 
van Teun Bijleveld.”

Na de rust kwamen de Emmena-
ren in een moeilijke fase terecht. 
“Dit hebben we kunnen oplossen 
door Bijleveld in te brengen. We 
waren de controle even helemaal 
kwijt”, aldus de oefenmeester. 
Mede door het inbrengen van 
Reda Kharchouch en Joël van 
Kaam ging FC Emmen daarna op-
portunistischer spelen.

Lukkien: “In de slotfase had ik 
nogmaals het gevoel dat wij kon-
den winnen.” Volgens de trainer 
ontbrak het ook een beetje aan 
geluk in de slotfase. “Zij kwamen 

er soms net met een grote teen 
tussen of de voorzetten vielen net 
de verkeerde kant op.” In de laat-
ste tien minuten kreeg FC Emmen 
nog wel wat kansen.

Er waren te veel slordigheden om 
door de defensie van de Alkmaar-
ders te breken. Lukkien: “Op zo’n 
avond mag je in ieder geval niet 
verliezen en daar kan ik wel te-
vreden over zijn.” Daarnaast zag 
hij nog meer goede punten: “We 
hebben keihard gewerkt en met 
name Jeroen Veldmate en Mitch 
Apau speelden heel degelijk.”

Aan het einde van de rit weten 
we hoeveel dit punt uiteindelijk 
waard is. Lukkien: “Tegen Hel-
mond speelden we een verge-
lijkbare wedstrijd, maar toen ver-
loren we. Dus daarin verbeteren 
we onszelf.” Vanavond is het ook 
zaak om de ongeslagen reeks 
voort te zetten tegen Almere City.



Ga naar www.orangetheworld.nl en kijk wat jij kunt doen

Wij zijn #medestanders. Jij ook?
Ga naar www.orangetheworld.nl en kijk wat jij kunt doen

SELECTIE FC EMMEN

KEEPERS
1 Michael Brouwer
16 Kyan van Dorp
26 Indy Groothuizen

MIDDENVELDERS
8 Lucas Bernadou
10 Peter van Ooijen
20 Jari Vlak
27 Azzeddine Toufiqui
28 Teun Bijleveld
34 Oussama El AzzouziVERDEDIGERS

2 Mitch Apau
3 Jeff Hardeveld
4 Jeroen Veldmate
5 Miguel Araujo
6 Leonel Miguel
13 Keziah Veendorp
18 Lorenzo Burnet
22 Joël van Kaam
29 Arnaud Luzayadio 
33 Peet Bijen

AANVALLERS
7 Rui Mendes
9 Jeredy Hilterman
11 Jasin-Amin Assehnoun
14 Reda Kharchouch
19 Ben Scholte
21 Luciano Carty
23 Kian Slor
24 Lentini Caciano

TECHNISCHE STAF
Hoofdtrainer: Dick Lukkien
Assistent-trainers: 
Casper Goedkoop, Gerard 
Wiekens, Bas Sibum
Keeperstrainer: Richard Moes
Teammanager: Harm Hensens
Revalidatietrainer/verzorger: 
Jan Haak
Performancemanager: 
Peter Eppinga
Fysio: Bas Smid
Clubarts: Dick Grootoonk
Materiaalmannen: 
Karel Hilbrands, John Doek
Fysieke trainer: 
Gerhard Wermink
Video-analist: Matthias Maurer



KEEPERS
1 Agil Etemadi
22 Michael Woud
24 Stijn Keller

AANVALLERS
9 Maarten Pouwels
11 Ilias Alhaft
19 Jonas Arweiler
20 Oussama  
 Bouyaghlafen
21 Bradly van Hoeven
37 Thijs van Leeuwen

TECHNISCHE STAF
Assistent-trainers: Gerald Sibon, Tim Bakens
Keeperstrainer: Serge van den Ban

MIDDENVELDERS
5 Steve Tunga
6 Tim Receveur
7 Anass Ahannach
10 Lance Duijvestijn
28 Stije Resink
29 Guillermo Gauna
36 Marcelencio EsajasVERDEDIGERS

2 Bram van Vlerken
3 Ramon Leeuwin
4 Frederik Helstrup
12 Thibaut Lesquoy
15 Daniël Breedijk
23 Faris Hammouti
46 Thomas Poll

SELECTIE ALMERE CITY

BLESSURETIJDSPONSOR: ARBITRAGE:

SCHEIDSRECHTER: Oostrom

ASSISTENTEN: 
Weterings, Ribbink

VIERDE OFFICIAL: Stegeman
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FC EMMEN



 

 

11 VRAGEN AAN...

Reda 
Kharchouch
27-08-1995
#14 Aanvaller

2. Ben je bijgelovig?
 Nee, maar ik wel gelovig. 

4. Wat vind je het mooiste 
voetbalstadion waarin je ooit 
hebt gespeeld?

 De Kuip.

3. Wat doe je het liefst buiten 
 voetbal om?
 Mensen stimuleren en  

begeleiden.

7. Wat heb jij in coronatijd het 
 meest gemist?
 De supporters.

11. Voorspel de volgende 
 wedstrijden:
- FC Groningen - PEC Zwolle: 1-0
- Borussia Dortmund - Bayern München: 1-2
- Chelsea - Manchester United: 3-1

Uitslag goed = 5 punten
Uitkomst goed = 3 punten
Juiste aantal doelpunten = 1 punt

5. Wie was je favoriete voetballer 
toen je opgroeide?

 Zlatan.

1.  Beschrijf FC Emmen 
 zo kort mogelijk:
 Dorpsclub met warme mensen.

9. Heeft jouw rugnummer een 
 speciale betekenis voor jou?
 Nummer 14 staat voor 
 Amsterdam. Ik breng een beetje 

Amsterdam bij FC Emmen.

10. Met wie zou je voor één dag 
 willen ruilen?
 Met een grote voetballer. Kijken 

hoe hun levensstijl eruitziet.

TUSSENSTAND:
1. Lucas Bernadou         11
2. Lorenzo Burnet  6
3. Jari Vlak                    4
3. Jeredy Hilterman  4
3. Miguel Araujo  4
4. Jeff Hardeveld  2

8. Naar wat voor muziek 
 luister je graag?
 R&B.

6. Hoe noemen jouw 
 medespelers je? 

Reda. Ook af en toe ‘de stier’.



hummel presenteert het innovatieve Let’s Play Together clubconcept

Het Let’s Play Together clubconcept 

van hummel biedt clubs unieke 

voordelen. Zo bestelt je club niet 

alleen mooie teamkleding met hoge 

kortingen, maar verdienen jullie ook 

cash voor de club!

LET’S PLAY 
TOGETHER!

Meer weten? hummelsport.nl

proud partner van FC Emmen

Voordelen voor verenigingen:
•  hoge kortingen
•  sponsoring in CASH
• CASH bedrag is vrij te besteden
•  eigen Clublogin, Ledenshop en Businessclub shop
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Programma

PROGRAMMA / STANDEN

Stand seizoen 
2021/2022
 CLUB  GW W G V DS P 

GW = gespeelde wedstrijden W = gewonnen 
G = gelijk spel V = verloren DS = doelsaldo P = punten

1  FC Volendam 17  11  5  1  +21  38
2  Excelsior 17  11  2  4  +19  35
3  Jong Ajax 17  10  2  5  +12  32
4  FC Emmen 16  9  3  4  +11  30
5  De Graafschap 17  9  3  5  +8  30
6  ADO Den Haag 17  11  2  4   +17  29
7  FC Eindhoven 17  9  2  6  +8  29
8  FC Den Bosch 17  8  1  8  -6  25
9  Roda JC Kerkrade 16  6  5  5  +6  23
10  NAC Breda 17  6  5  6  +3  23
11  Jong PSV 17  6  4  7  -1  22
12  MVV Maastricht 16  7  0  9  -16  21
13  Jong AZ 17  6  3  8   -3  21
14  VVV-Venlo 17  6  2  9 -5  20
15  Jong FC Utrecht 17  5  4  8  -5  19
16  Telstar 17  4  6  7   -15  18
17  Helmond Sport 17  4  3  10  -13  15
18  Almere City FC 16  3  4  9   -8  13
19  TOP Oss 17  3  4  10  -11  13
20 FC Dordrecht 17  2  4  11 -22  10

Stadionsponsor

Businesspartners

Leveranciers

Stersponsoren

Tenuesponsoren

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor www.fcemmen.nl

ma 29-11-2021 MVV Roda JC 13:00

ma 29-11-2021 FC Emmen Almere City FC 20:00

vr 03-12-2021  FC Den Bosch NAC Breda 20:00

vr 03-12-2021  Helmond Sport FC Volendam 20:00

vr 03-12-2021  FC Dordrecht Roda JC  20:00

vr 03-12-2021  Telstar VVV-Venlo 20:00

vr 03-12-2021  MVV TOP Oss 20:00

vr 03-12-2021  Almere City FC FC Eindhoven 20:00



SUPPORTER VAN DE WEDSTRIJD

     

PERSOONLIJK
PERSOONLIJK
Naam: Sem Dargel.
Leeftijd: 21.
Waar kom je weg: Winschoten.
Wat betekent FC Emmen voor jou: 
Een prachtige club met heerlijke sfeer.
Voetbal je zelf ook: Bij VV Bato.
Maak je liever een doelpunt of een assist: Een doelpunt.

FC EMMEN
Favoriete speler: Peter van Ooijen.
Mooiste moment: De eerste overwinning in de eredivisie. 
Eerste FC Emmen-wedstrijd: 
FC Emmen – FC Groningen in 2018-2019.
Wat verwacht je van het seizoen: 
Promotie naar het hoogste niveau. 
Verrassing van het seizoen: 
Michael Brouwer. Wat een panter is dat.
Voorspelling: Uiteraard een overwinning.

WEDSTRIJDBEZOEK
Met wie kom jij naar het stadion: Met een goede vriend.
Mooiste aan een wedstrijd: 
De bierdouche. Wat een heerlijk gevoel.
Wat mag er in een nieuw stadion niet ontbreken: 
De sfeer mag uiteraard niet weggaan in een eventueel nieuw 
stadion. Daarnaast moeten de goede hits in de pauze ook 
blijven. Het voelt net alsof ik in de plaatselijke kroeg ben.

VRAAG VAN DE VORIGE SUPPORTER
Wat vind jij dat FC Emmen altijd zou moeten behouden?
De identiteit moet altijd blijven bestaan. Gezelligheid, lekker sfeertje en een heerlijk biertje.

VRAAG VOOR DE 
VOLGENDE SUPPORTER
Welke speler moet FC Emmen voor altijd proberen te behouden?

Wie verdient het volgens jou om Supporter van de Wedstrijd te worden? 
Geef het door via www.fcemmen.nl/svdw
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Pop-up store in Emmen-centrum 
geopend
Tot en met 30 december zal 
FC Emmen zijn eigen pop-up 
store hebben in het centrum 
van Emmen. De winkel aan 
de Dalipassage 41 wordt ter 
beschikking gesteld door Peter 
van Dijk, tevens businesspartner 
van de club. Vrijwilligers van de 
club zullen het winkelend publiek 
tot dienst zijn.
Alle fanartikelen van de club 
zullen te vinden zijn in de winkel, 

dus ook de nieuwe casual 
kleding en natuurlijk de nieuwe 
FC Emmen-kersttrui. Kortom, als 
FC Emmen-supporter scoor jij in 
de pop-up store jouw FC Emmen-
cadeau en vind je ook nog eens 
mooie aanbiedingen!

Speel mee met de FC Emmen 
Poule!
Doe samen met andere FC 
Emmen-supporters gratis mee in 
de FC Emmen-poule op Poules.
com en win een gesigneerd shirt, 

een giftset of een FC Emmen-
sjaal naar keuze! Ga naar de 
voorbeschouwing op de wedstrijd 
van vandaag op www.fcemmen.
nl en speel mee of scan de QR-
code hierboven!

Stem in de tweede helft op de 
COOP Man van de Wedstried
Vanaf de tweede helft kun je 
stemmen op de COOP Man 
van de Wedstried. Stemmen is 
heel gemakkelijk: ga naar www.
fcemmen.nl en maak een keuze!

FC EMMEN

Nieuws van de club

Antwoord van pagina 5:
De vijftiende speler die zowel voor FC Emmen als Almere City gespeeld heeft is Youri Loen. Youri 
speelde zeventig wedstrijden voor onze club en 65 wedstrijden voor Almere City. De middenvelder 
die gespecialiseerd was in vrije trappen speelde in het promotieseizoen 38 wedstrijden en had 
daarin een belangrijke bijdrage. Hij was namelijk bij elf doelpunten betrokken.
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Vanavond kleurt stadion De Oude Meerdijk oranje kleuren. Ook de hoekvlaggen worden voorzien van oranje 
vlaggen en onze aanvoerder speelt met een oranje aanvoerdersband.

De Oude Meerdijk 
kleurt oranje

FC EMMEN NAOBERSCHAP

Het heeft allemaal te maken onze steun voor de 
internationale campagne ‘Orange The World’. 
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken 
met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van 
de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor 
te vragen is de Orange The World campagne in 
het leven geroepen door de Verenigde Naties. 
De campagne, waar meer dan honderd landen 
aan meedoen, is afgetrapt op 25 november, de 

internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, en 
eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ 
tegen geweld tegen vrouwen.

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we 
samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld 
uithelpen. Samen met de Provincie Drenthe en de 
Gemeente Emmen ondersteunen wij dit graag.
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Ben jij jonger dan 28 jaar en 
zoek jij een baan of opleiding?

Ben jij het zat om op de reservebank te zitten of steeds gewisseld te worden?
Dan hebben wij nu een plek in de basis voor jou!

Doe mee met Scoren in Drenthe, want wij zetten niemand buiten spel!

Je krijgt onder andere:
•  2 x per week voetbaltraining  • Loopbaanbegeleiding

bij FC Emmen • Netwerk FC Emmen
• Een talentenscan • Voetbalkleding FC Emmen
• Coaching • Eventueel reiskostenvergoeding

Scoren in Drenthe geeft een assist en jij scoort een leuke baan en/of toffe opleiding.

Meer weten of aanmelden? Mail naar scorenindrenthe@uwv.nl
We starten 10-1-2022. Wacht niet te lang met reageren en scoor die plek in de basis. 

Dit project is voor jongeren uit de gemeenten Borger/Odoorn, Coevorden, De Wolden, 
Emmen, Hoogeveen en Midden Drenthe. Reiskostenvergoeding is bespreekbaar. 



Ruim 1000 leerlingen 
doen mee aan clinics

FC EMMEN NAOBERSCHAP

Ruim honderden leerlingen van verschillende FC Emmen Scholen hebben de afgelopen weken deelgenomen 
aan een FC Emmen School-clinic. In de maanden november en december bezoekt FC Emmen Naoberschap 
met haar maatschappelijke voetbaltrainers nog vele andere basisscholen in de gemeente Emmen, Coevorden 
en Borger-Odoorn voor het geven van een clinic. Daarmee komt het totaal aantal leerlingen dat in beweging 
komt tijdens een FC Emmen School-clinic op ruim 1000 kinderen!

Over de FC Emmen School
In september 2021 is het project ‘De FC Emmen School’ van start gegaan. Hierbij kunnen basisscholen uit de 
gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden een ‘FC Emmen School’ worden. FC Emmen Naoberschap 
wil graag samenwerken met de basisscholen in haar verzorgingsgebied, omdat ze hiermee willen bijdragen 
aan het verbeteren van de maatschappelijke thema’s. De verschillende activiteiten van de FC Emmen 
School vallen onder drie pijlers: educatie, gezondheid en sportparticipatie. Als een basisschool een FC 
Emmen School wordt, krijgt een klas een menukaart waarbij de klas een keuze kan maken uit verschillende 
activiteiten binnen deze drie pijlers.
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Voorlezen
In Nederland vinden verschillende activiteiten plaats 
die erop gericht zijn om de jeugd aan het lezen te 
krijgen. De Kinderboekenweek is hier een mooi 
voorbeeld van. Tijdens de Kinderboekenweek biedt 

de FC Emmen School een voorleesmoment aan. Een 
speler van FC Emmen komt dan in de klas om voor 
te lezen.

Op de menukaart staan de volgende activiteiten:



FC EMMEN NAOBERSCHAP

Trots op Drenthe
In Drenthe zijn we erg trots op onze provincie! In 
samenwerking met het Huus van de Taol biedt de FC 
Emmen School les in de Drentse taal aan. Daarnaast 
bieden zij in samenwerking met Marketing Drenthe 
een workshop ‘Trots op Drenthe’ aan. Met deze 
online workshop ontwerpt een leerling een eigen 
advertentie/billboard en laat hij/zij zien wat het 
allerleukste of allermooiste van onze provincie is. 
De drie beste advertenties zullen écht gebruikt gaan 
worden in de provincie als advertentie!

Voetbalclinic
De maatschappelijke trainers van FC Emmen komen 
tijdens de sportles of sportdag van de basisschool 
langs om een voetbalclinic te verzorgen. Deze clinic 
is bij een voetbalvereniging of een trapveldje in de 
buurt van de school.

Wedstrijdbezoek
Een FC Emmen school krijgt één keer per seizoen de 
kans om een wedstrijd van FC Emmen te bezoeken. 
Dit bieden wij aan om sociale contacten tussen de  

kinderen te stimuleren en ze kennis te laten maken 
met de beleving van FC Emmen.

Persconferentie
Tijdens deze activiteit krijgen leerlingen de kans om 
vragen te stellen aan de spelers en/of trainers van 
FC Emmen. Het doel is het stimuleren en bevorderen 
van de Nederlandse taal (onderbouw) en Engelse 
taal (bovenbouw).

Mediawijsheid
Tegenwoordig is bijna ieder kind aan het gamen. 
Hoe kan dat verantwoord? Door middel van een 
aantal interactieve workshops waarbij FC Emmen 
haar eSporters inzet maken kinderen kennis met 
verantwoord gamen.

Workshop FairPlay
Daarnaast biedt de FC Emmen school een workshop 
FairPlay, in relatie tot social media gebruik, aan. 
Tijdens deze workshop wordt er aandacht gegeven 
aan bijvoorbeeld discriminatie en pesten.
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