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De gemiste revoute

In de vorige eeuw stond de elektrische energievoorziening niet hekend als een
dynamische bedrijEstak. Ze beyond zich in stabiel en rustig vaarwater. Dc enige
rimpelingen in dit water vormden de discussies over kernenergie die in de jaren tachtig
plaatsvonden, maar helaas hebben die niet tot een drastische hervorming van de
elektriciteitsvoorziening geleid. In 1972 verscheen het rapport van de zogenaamde Club
van Rome. Dit rapport van Dennis Meadows cs. had als titel: “The Limits to Growth- A
Report for the club of Rome Project on The Predicament of Mankind”. Dc gemiddelde
Engelstalige Nederlander weet niot goed raad met bet woord: “Predicament”. Wanneer u
in het woordenhoek kijkt bert u dat het ondermeer “eon hachelijke positie” hetekont. Nu
vijfendertig jaar later behoeven we dat woord niet meer op te zoeken. We realiseren ons
vandaag de dag maar al te good dat we ons ten aanzien van do energiehuishouding in
een hachelijke positie bevinden! ln1973 trad tevens de eerste energiecrisis op door de
vorming van de OPEC de organisatie van olie-exportorende staten die do olieprijs
drastisch verhoogden. Maar ook dit leidde niet tot een revolutie in het denken over
energiegebruik. Do titel en de inhoud van bet rapport van de Club van Rome ging echter
verder dan de vaststelling dat we ons in een hachelijke positie bevonden. Do hoofdtitel
luidt: “Do grenzen van de groei”. In hot rapport word dit geillustreerd door de
exponentiele grooicurven, waar elk weldenkend mens uit kan concluderen dat die niet
ongelimiteerd door kunnen gaan. Toch leidde ook hot rapport van Dennis Meadows niet
tot een revolutie in bet omgaan met energie en milieu, Slechts I”rankrijk koos voor eon
grootschalige introductie van kerncentrales als bron your ebektriciteit. Figuur 1 toont de
brandstofinzot your energieproductie gedurende de laatsto 35 jaar wereldwijd.

Figuur 2 toont doze brandstofinzet voor elektriciteitsproductie in Frankrijk. Hot verschil
is overduidelijk. 1k droom weleens hoe do wereld or nu uit zou hebben gezien wanneer
de wereld hot voorheeld van Frankrijk zou hebben gevolgd. Natuurlijk zou dan do
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1”quur 2: Brandstojinzet enerqieproductie van Frankrijk (bran lEA)

transport en opwerking van nucbeaire atvalstoffon op eon grote schaal zijn gaan
plaatsvinden. Maar ook zou bet hroeikaseffect niet of in zeer beperkte mate zijn
opgetreden. Albeen Frankrijk en slechts onkele andere landen trokken hun lesson. Dus
do revolutie die dit rapport had moeten veroorzaken vond niet plaats! Achterafgezien is
dat eon ramp voor do mensheid! Want we hehben nu meer dan vijfendortig jaar voorhij
laten gaan zonder die te benutten voor do henodigde revolutie van eon
energievoorziening met fossiele brandstoffen die hot broeikaseffect versterken naar
bronnen zoals kernenergie en duurzame bronnen die de aarde kunnen redden. We
kunnen wel leren dat eon omslag naar eon nucleairo energievoorziening in ongeveor
vijftien tot twintig jaar kan worden gemaakt. Dus wellicht is bet nog niot te laat!

Dc eerste revoiutie

In bet jaar 2000 publiceerde bet toonaangevende blad “The Economist” op 20 augustus
een nummer met op bet voorblad de titel”The Electric Revolution”. Dus dertig jaar na
hot rapport van de Club van Rome trad er kennelijk wel een revolutie op in de
ebektrische energievoorziening, helaas niet in do totale energievoorziening! Maar laten
wij ons allereerst gelukkig prijzon met doze revolutie en analyseren waar doze door
word veroorzaakt en wat doze betekont voor do energiovoorziening. Voor do goode orde
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deze revolutie waarvan ondermeer The Economist gewag rnaakte duid ik aan als de
eerste revolutie. Deze eerste revolutie kunnen we kenschet.sen met een drietal
transities: Van grootschahg naar kleinschalig”, Van centraal naar decentraal” en “Van
fossiel naar duurzaam’. Natuurlijk hangen deze transities gedeeltelijk met elkaar
sarnen. Daarom is het interessant urn de onderliggende oorzaken te hezien waardoor
deze transities zijn veroorzaakt ot mogelijk gernaakt. In mijn intreerede voorspelde ik de
eerste revolutie op grond van drie trendhreuken: Dc rnaatschappelijke trendbreuk, de
econornische trendbeuk en de technologische trendbreuk. Nu bijna tien jaar later
kunnen we vaststellen of deze trendhreuken robuust waren.

Met de rnaatschappelijke trendbreuk doelde ik op het streven naar cen (meer)
duurzarne sarnenleving. We kunnen vaststellen dat die verandering inderdaad blijvcnd
is. Een voorbeeld is de zogenaarnde 20-2020 doelstclling van de Europose
gerneenschap: Twintig procent energieopwekking uit duurzarne bronnen, twintig
procent minder C02 uitstoot en twintig procent verhoging van de energie-efficiency. Dit
zijn arnbitieuze doelstellingen. Die kunnen alleen worden hehaald wanneer wordt
gekozen your een verdere elektrificatie van de energievoorzioning. Reeds in 1997
toonde KEMA in de studie “From Source to Service” aan dat door een drastische
elektrificatie de energie-efficiency van een rnaatschappij als Nedorland in twintig jaar
kan verdubbelen. Dat kunt u in rnijn introerede lezen. Dc vraag is of bet aandoel van
duurzarne opwekking snel genoeg zal stijgen. Figuur 4 toont dat de relatieve stijging
indrukwekkend is. Maar in 2006 hodroeg bet aandeol van opwekking uit zon en wind in
Europa ongeveer 1% en uit waterkracht ongeveer 2%. Daarorn vrees ik dat bet erg
moeilijk zal zijn urn de target van 20% duurzame opwekking in 20202 te halen. Maar dit
neernt niet weg dat de rnaatschappelijke trondbreuk echt duurzaarn is geblekon.

Dc econornischo trondbreuk, de liberalisering van de eloktrische energievoorziening is
nog in voile gang. De rogelgeving wordt in verschillende landen verder ontwikkeld en
geImplernenteerd. Op Europeso schaal wordt de strenge splitsing van de productie en
bet netwerkbeheer weer wat verzacht, terwiji Nedorland zoals gewoonlijk weer bet
braafste jongetje van de klas is. Dit leidt tot do actuele discussie over de verkoop van
onze grote elektriciteitshedrijven. Het eindresultaat is nog niet bereikt. Wel zijn de
beurzen voor de handel in elektrischo energie al enkele jaron oporationeel.
Dit leidt niet alloen tot eon handel door do grote elektriciteitsbedrijven, mnaar oak
kloinere aanbiedors zoals tuinders proheren alleen of samenwerkend eon voordeel op
doze markt te behalon.

Dc corder beloofde daling van de consurnontenprijzon is niet goroalisoerd, en bet is de
vraag of dit ooit zal geheuren. Ilooguit do grootverbruikers kunnen profitoren van de
liberalisering. We kunnen concluderen dat do econornischo trendhreuk nog volop in
ontwikkeling is. Dc politick zal bepalen hoe vrij doze markt in do toekornst zal zijn.
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Figuur 3: Dc taco arne van decentrale opwekking in Nederlund (bran: Eneçqiecmjjrs ECN)

Do tochnologischo trondhreuk voorspelde eon toename van bet gobruik van
verrnogensoloktronica in hot eloktrisch not en do toenarne van rolatiefkleino
opwekeenheden met eon hoog elektrisch rendernent. Hot toonemond gebruik van
vermogonselektronische converters blijkt gokoppeld aan de toename van kleinschalige
opwekking. Doze opwekoenhodon zoals bijvoorheold fotovoltaische zonnepanelen zijn
vaak via verrnogenselektronica gekoppeld aan bet not. Figuur 3 toont de toename van
kloinschalige opwokking in Nedorland, ton opzichte van do contrale opwekking en do
import van olektrische energie. Hot is duidelijk dat do contralo opwekking vrijwel niet
moor stijgt torwijl do decentrale opwekking gestaag toeneernt. In 2007 word slochts
57% van do eloktrische onergie centraal opgowekt, torwiji 28% oftewel 17.6 TWh
decentraal word opgewekt. Welk aandool van doze docentrale opwekking wordt nu
duurzaam gegenoroord? Dat antwoord vindon we in figuur 4. Hioruit hlijkt dat
hijvoorheeld in 2007 van hot totaal van 34,7 TWh decentralo opwekking 7,15 TWh of
hijna 2 1°Ai uit zogonaamdo duurzame bronnen wordt opgowokt. Dat hotokont tovons dat
in Noderland 6% van do totale oloktriciteitsconsumptie van 122,8 fWh Uit duurzamo
bronnen kwam.

We kunnen vaststollon do eorsto revolutie in voile gang is. Wo gaan van centrale naar
docentrale opwekking, uiteraard van grootschalig naar kleinscbalig on van fossiol naar
duurzaam! Dit heoft consequonties voor do besturing en hevoiliging van bet
elektricitoitsnet. Do hesturing gescbiodt nu nag steeds contraal, maar door (10 tooname
van docontrale opwekking verandert hot vermogensverkoer van oen-richting- naar
tweerichtingsverkoor met consoquonties voor do spanningshuishouding on do
boveiliging van bet distributienet. Met name in hot verzorgingsgehiod van Enoco en hot
notbodrijfStedin vraagt (lit door hot relatief groot aandoel docentrale opwokking am eon
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Fquor 4: Thename duurzarne opwekkirq in Nec/erlund (bryn: Energiecij/èrs ECN)

nieuwe beveiligingsfilosotie. Ook vraagt de soms geconcentreerde decentrale opwekking
om een lokale verzwaring van het net. Nu het aandeel decontrale opwekking toeneemt
verandert de rol van “getolereerd” naar een welkorne ondersteuning van de productie.
De deelname in do frequentieondorsteuning en ride through’ gedurende storingen is in
discussie en wordt technologisch ontwikkeld. Docentrale opwekking levert ook nieuwe
toepassingsmogelijkheden zoals clusters van decentralo opwekkers in de vorm van
‘virtual power plants” met eon elgen karakteristiek of autonome netton met een lokaal
evenwicht tussen opwekking on do helasting in do vorm van zogenaamde “microgrids”.
Dc vraag is hoelang het huidige net nog centraal zal worden geregeld. Veel onderzoek
vindt plaats naar lokale regolingon met zogonaamde “agent” technologie een vorm van
decentrale regeling die naadloos lijkt te passcn hij do overgang van centrale naar
decentrale opwekking. Dc bij ECN ontwikkolde zogenaamde “PowerMatcher” is eon
voorheeld van deze technologie. Wannoor hierdoor eon werkelijk zelfsturend intelligent
net zal worden gerealiseerd is mooilijk to voorspollen. Ilet is ook mogelijk dat door do
decentrale regelingen met “agent” tochnologie do contrale regeling wordt ondersteund.
Zodat beide regelingen gaan samenspelen. lien intoressante vraag hierbij is of een
variabele prijs het evenwicht tussen vraag en aanbod kan hewerkstelligen. Doze prijs
kan werkelijk worden gehanteerd of alleen als regelgrootheid worden gebruikt. Dit is
mode een politieke vraag. Figuur 5 geeft eon schematisch heeld van de eersto i’evolutie.

Van top-down naar bottom—up
Naast het net, de technisehe koppeling. komi de markt, de
economische koppeling
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Fquur 5: Beeld van de eerste revolutie

Het belang van reridement

Ilet is verhazingwekkend dat het belang van het energetisch rendement bij een aantal
energieopties nauwelijks ter discussie staat. Natuurlijk zegt de eerste hoofdwet van de
thermodynamica dat energie altijd behouden blijft, dat is bet goede nieuws! Helaas leert
do tweede hoofdwet van de thermodynamica dat thermische energie wanneer die
oonmaal is benut voor energieconversie, weliswaar in dezelfde hoeveelheid terugkeert,
maar dat hot potontieel conversierendement is gedaald. Dit bracht mijn onvoiprezen
leermeestor Leo Rietjens ertoe om in zijn intreerede bier aandacht to besteden, en to
voorspellen dat wij door dit effect in de verre toekomst helaas gedoemd zijn om een
warmtedood te sterven. Daarom is bet van helang am bij de conversie van energie een
zo hoog mogolijk conversierendement na to streven. Zo noem ik altijd graag met trots
bet hoge elektrisch rendement van de Eemscentrale van 55,2%! Zo vind ik bet
verhazingwekkend dat bij de discussie over biomassa als duurzame vorm van
energieopwekking bet in mijn ogen zeer lage rendement van de conversie van zonne
onergie van minder dan 0,3% goen rol lijkt te spelen. In do NRC van zaterdag 9 mci
jongstleden wordt juichend gemeld dat switchgrass (Panicum virgatum) een veel betere
opbrengst geeft dan mais. Switchgrass haalt een opbrengst van 13,5 ton droge stof per
hectaro per jaar. Wie schetst mijn teleurstelling toen ik constateerde dat mijn getal van
0,3% rendement gebaseerd is op do opbrengst van griendhout van 15 ton per hectare
per jaar, Verder is bet getal gebaseerd op een verhrandingswaarcle van bet bout van 18
MJ/kg, eon rendement van do elektrische opwekking van 40% en eon gemiddelde
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zonne-instraling van 1 10W/rn2. Dan kunt u indien gewenst een en ancler narekenen. 1)it
lage rendement van biomassa als duurzarne bron kunnen we vergelijken met het
rendement van foto voltaische cllen van 10 tot 20%. Natuurlijk zijn deze cellen relatief
duur. Maar de prijs daalt snel, en er dienen zich veelbelovende atternatieven zoals de
organische cellen aan. Mijn condusie is dat hiomassateelt voor energieproductie gezien
bet potentieel lage rendement ecn verhoden weg dient te zijn.

Dc wetten van de thermodynarnica gelden natuurlijk alleen wanneer we met
warmteprocessen te maken hebben. Dat is de reden dat voor de opwekking van
elektrische energie uit warmte een beperkt rendement geldt. Maar de omzetting van
elektrische energie naar andere energievormen zoals mechanische energie, Iicht en
elektromagnetische golven in het algemeen, elektronenhundels, en warrnte kan
geschieden met vrijwel honderd procent rendement. Dit maakt elektriciteit tot een
ideale energiedrager. Fen energiedrager moet immers vrijwel verliesvrij naar alle
andere energievormen kunnen worden geconverteerd.

Daarom is het in mijn ogen verbazingwekkend dat waterstof in sommige kringen nog
steeds wordt gepropageerd. Immers waterstof is net als elektriciteit geen energiebron,
maar slechts een energiedrager. Echter voor waterstof geldt dat het evenals elektriciteit
met een beperkt rendement kan worden vrijgemaakt of opgewekt. Daar is voor
waterstofdan wel altijd een grondstofals een koolwaterstof of water voor nodig. Maar
de omzetting van waterstof naar andere energievormen heeft ook een beperkt
rendement, omdat daar de wetten van de thermodynamica nog steeds gelden. Dus
waterstofvoldoet niet aan de voorwaarcle dat een energiedrager cenvoudig en
verliesvrij in andere vormen van energie moet kunnen worden omgezet. Een argument
dat vaak genoemd wordt als voordeel van waterstof is de opslagmogelijkheid. Nu blijkt
dit ook niet zo eenvoudig te zijn wegens de lage dichtheid van waterstofhij
atmosferische druk. Daarom is de meest toegepaste methode nu de opsiag onder zeer
huge drukken van 500 tot 1000 bar. Echter vergelijken we een systeem van opsiag met
waterstof met opsiag van elektriciteit in een conventionele lood-zuur accu, dan vinden
we een rendement elektriciteit uit/elektriciteit in van 25% voor waterstot en 80% your
elektriciteit. Toen ik aan een leverancier van een opslagsysteem met waterstol your
windenergie vroeg of hij 25% geen laag rendement vond antwoordde hij: “Wanneer we
de energie niet opslaan gaat hij helemaal verloren Dus 25% is beter dan mets’ Dan is
waterstof door zijn inherent kleine moleculen moeilijk te transporteren of Of) te slaan
omdat bet gemakkelijk weglekt, Aangezien het zich gretig hindt aan zuurstofgeeft bet
ook corrosieproblemen. Dos waterstof is als energiedrager inferieur aan elektriciteit
zowel uit het oogpunt van gebruiksgemak als door de rclatiefhoge verliezen hij de
conversie naar andere energievormen.

Daarom is bet des te opmerkelijker dat professionele goeroes die tie toekomst pogen te
voorspellen en politici adviseren zoals Jeremy Rifkin pleiten voor waterstot. In zijn bock
“The Hydrogen Economy’ vergelijkt hij de heschikbaarheid van waterstot met die van
olie, en concludeert dater veel meer waterstof in de wereld is dan olie. Daarbij vergeet
hij dat olie energie oplevert, terwijl bet eerst energie kost om waterstot vrij te maken.
Citaat uit “‘rhe Hydrogen Economy” pag. 179: “ Hydrogen completes the yourney of
decarbonization. It contains no carbon atoms. Its emergence as the primary energy
source of the future signals the end of the long reign of hydrocarbon energy in human
history. Jeremy Rifkin vernwldt bier niet dat die “carbon atoms” eerst van de “hydrogen
atoms” moeten worden gescbeiden en dat (lit altijd meer energie kost dan “the primary

energy source” ooit zal leveren. Een ander citaat: pag. 217 “For the first time in human
history we have within our grasp a ubiquitous form of energy, what proponents call the
“forever fuel”, Hydrogen will eventually be as cheap as personal computers, ccl phones
and palm pilots.” Dc “forever fuel” is ecbter slecbts een energiedrager die inferieur is
aan elektrische energie als energiedrager wegens bet genoemde lage
conversierendement. Bovendien geldt bet “forever” wederom alleen zolang er energie
bescbikhaar is om de waterstof te genereren. 1k laat bet bier maar biJ. Mensen als Jeremy
Rificin zijn gevaarlijk, omdat ze geen verantwoording als wetenschapper afleggen, maar
wel politici adviseren, waarvan je niet mag verwachten dat ze de wetten van de
thermodynamica wel kennen.

De tweede revoutie

Dc eerste revolutie kan kort worden samengevat als de transitie van centrale naar
decentrale energieopwekking. Deze transitie verplaatst bet belang van de
energievoorziening voor een dccl van centraal naar decentraal. Dc decentrale
energievoorziening zal zich in toenemende mate op wijk en woningniveau gaan
afspelen. Het ligt voor de hand dat de decentrale opwekking ook dccl gaat nemen aan de
regeling van de elektrische energievoorziening. Zoals geschetst zal dat onder andere
geschieden met decentrale regelingen gebaseerd op “agent” technologie. Daarom
spreken we dan over actieve distributienetten, die geen passieve belasting meer
vormen, maar deelnemen aan de regeling. Dus de belasting is dan niet langer passief
maar wordt actiet

Aan de andere kant zien we bij de opwekking van elektriscbe energie steeds meer in de
tijd variabele bronnen optreden zoals windparken en zonnepanelen. Die worden nu nog
gezien als storende factoren voor de stabiliteit van de energievoorziening.
Dc andere productie-eenheden moeten de fluctuaties in bet aanbod opvangen om een
stabiele energievoorziening te kunnen waarhorgen. Recente studies tonen aan dat dit
zelfs mogelijk zoo moeten zijn, gezien de regelbaarheid van bet klassieke productiepark.
I)an moet echter de transportcapaciteit van het net voldoende zijn om deze fluctuaties in
bet vermogen van bijvoorbeeld windparken te kunnen opvangen. Wanneer echter
steeds meer fluctuerende bronnen decentraal worden opgesteld, zoals zonnepanelen, is
bet wenselijk dater decentraal ook regelhare opwekking aanwezig is om die
fiuctuerende bronnen te compenseren. Dat ligt niet voor de hand, Dan rest de vraag of
de belasting voldoende kan worden gestuurd om de tiuctuaties op te vangen. Met de
huidige belastingen Iijkt de regelruimte te klein, Dan rest de optic om decentraal opslag
bijvoorheeld in de vorm van accumulatoren te installeren. Dat is technisch een
aantrekkelijke optic omdat die accu’s zowel fluctuaties in de belasting als tluctuaties in
de opwekking kunnen compenseren. Economisch is bet echter een extra investering
waar de klant geen zichtbaar voordeel voor krijgt.

Daarom komt de elektrische auto of de zogenaamde plug-in hybride als geroepen.
Immers deze voertuigen beschikken al over een accu waarvoor de kiant al beeft betaald
voor een ander dod. Maar aangezien die auto toch periodiek aan bet net moet worden
aangesloten om te laden kan die accu ook dienen om de fluctuaties in de opwekking op
te vangen.
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meer eiektrische energie. Hot is dus eerder de vraag of de boeveelheid energie die in
auto’s kan worden opgeslagen voldoende groot is om de gewenste beiastingsturing te
realiseren, dan of bet elektriciteitsnet de extra benodigde energie wel kan leveren.

About 75 cars per 100
dwetings
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Fiquur 6: Voorbeeld van bet laden van elektrisclie outOs met ceo intellicjente regeling

Het efjct op de da,qbelastingcurve wordtgetoond.(bron ECN

Dit hetekent dat de accu van do auto tijdens de laadcycius en weHicht gedeeltelijko

ontlaadcyclus moet warden gestuurd door ceo intelligente regelaar die wordt gestuurd

door de locale belasting van bet net, Figuur 6 geeft een voorbeeld van een

dagbelastingcurve op middenspanningniveau. Volgens de berekeningen van ECN ZOU je

binnen do huidige maximum transport capaciteit 75 auto’s per honderd huizen kunnen

laden.

Gezien deze ontwikkelingen dringt zich de volgende paradigmaverschuiving op. Laat de

vraag niet meer bet aanbod sturen, maar laat bet aanbod de vraag sturon! Dat is coo

echte revolutie, de tweede revolutie! lmmers decennia lang heeft hat aanbod altijd de

vraag gevolgd. Wanneer no de vraag bet aanbod zou kunnen volgen kunnen duurzame

intermitterende bronnen op hun voile capaciteit warden bonut. Dit wordt mogelijk door

de ontwikkelingen van decentrale sturing met intelligente regelaars die gebruik maken

van “agent” technologie. Zoals bijvoorheeld de reeds genoemde PowerMatchor

ontwikkeld door ECN. Daarnaast komt do populariteit van do elektrisch auto joist op tijd

om do henodigde variabele belasting to loveron. Do ontwikkcling van heide

tochnologieen levert de mogelijkbeid om de tweede revolutie to realiseren. Di’ vraag is

natuurlijk hoe snel de introductie van eloktriscbe auto’s en plug-in hybride auto’s zal

verlopen. Dc capaciteit van bet net behoeft nauwelijks te worden aangepast. ECN rekent

voor dat een miljoen elektrische auto’s die 20.000 km per jaar rijden 4000 kWh per auto

per jaar, en dos totaal aan energie van 4.4 TWb vragen. Wanneer deze getallen u

verhazen , dan moet bedenken dat do motor van con elektriscb voertuig ceo zeer bong

rendement beeft. Bedenk dat do totale elektrischo ooergieconsumptie in 2000 in

Nederland 123 TWh bedroeg. Dus eon paar miljoen auto’s vragen slecbts ongeveer 10%
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!“Igur 7: Toename van bet geinstalleerd vermoqen van war’ntepornpen in Nederland
(bran: Eneegieqjjrs ECN

In elk geval zal de elektriscbe auto eon belangrijko hijdrage leveren aan de gowenste
belastingsturing. Blijkt de totale opslagcapaciteit te klein te zijn, dan kunnen we gebruik
maken van de snelle toename van bet aantal warmtepompen, die ook heel geschikt zijn
om moe te helpen om de belasting in de tijd te schuiven. Figuur 7 toont bet begin van
eon stormachtige ontwikkeling. Dc toename van warmtopompen leidt tot een hesparing
van aardgas, door bun beter overall thermodynamisch rendement. Oak is bet tijdstip
van de belasting aIhankelijk van do warmtebuffer regelhaar. Op dit moment vragen de
warmtepompen meestal een verzwaring van bet distributienet omdat ze nog niet
kunnen worden gestuord.

Do conclusie is dat dankzij do combinatie van ICT technologie met de komst van
decentrale opwekking en regelbaro helastingen zoals elektrische auto’s en
warmtepompen de tweede revolutie een grate kans van slagen heeft.

Graag dank ik bet bestuur van de Hidde Nijland Stichting your de gelegenheid die ze me
ht’hben geboden om deze rode uit te spreken. Dat was een genoegen. Ook dank ik bet
hestuur van do llidde Nijland Stichting dat ze mij waardig achten om do penning in
ontvangst to nemen, ik beschoow dat als eon grote eer.
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