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Achtergrond onderzoek en methode 

• Doel: inzicht krijgen in de behoefte aan (de functionaliteiten van) een recepten-app 

• Steekproef: Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar  

• Doelgroep: minstens één keer per maand gebruik maken van een app om recepten te 

zoeken en klaar te maken 

• Methode: online onderzoek met uitnodiging via e-mail 

• Veldwerkperiode: 2 februari t/m 9 februari 2017 

• Behaald responspercentage: 63% (rekening houdend met niet bezorgde uitnodigingen 

en verwijderde respons n.a.v. datacheck) 

• Netto steekproef: 1085 volledige vragenlijsten 

• Maximale afwijking: bij een betrouwbaarheid van 95% zal de steekproefuitkomst 

maximaal 3,0% afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep 

ondervraagd zouden zijn) 
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Gebruik van recepten-apps 
In hoeverre gebruikt men weleens recepten-apps via telefoon of tablet? 

• De helft (50%) van de Nederlanders 
tussen de 25 en 55 jaar maakt 
weleens gebruik van een recepten-app 
op zijn/haar mobiel of tablet. 

• Een derde (34%) maakt minstens één 
keer per maand gebruik van een app 
op de mobiele telefoon of tablet om 
recepten te zoeken.  

• Wanneer minstens één keer per 
maand gebruik maakt van een app om 
recepten te zoeken en klaar te maken, 
doet men dat vaker via een mobiele 
telefoon dan een tablet (resp. 29% en 
20%). 

• Hoe jonger, hoe vaker men minstens 
één keer per maand gebruik maakt 
van een app op de mobiele telefoon of 
tablet (44% 25-29 jaar, 28% 50-55 
jaar). 

 

Conclusies: 

Alleen respondenten die minstens één keer 
per maand gebruik maken van een app om 
recepten te zoeken en klaar te maken gaan 
door in de vragenlijst. 

Toelichting: 

Geef aan hoe vaak u onderstaande manieren gebruikt om recepten te zoeken en klaar te maken.  
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 (Bijna) dagelijks (6)    Meerdere keren per week (5)     Eens per week (4)     Eén tot enkele keren per maand (3)     

 Minder vaak dan eens per maand (2)     Nooit (1)    Niet van toepassing: ik kook nooit  



Mogelijkheden recepten-apps 
In hoeverre spreken de verschillende mogelijkheden van een app  aan? 

• De meeste aansprekende 
mogelijkheden (spreekt (zeer) aan) 
zijn:  
o Een grote hoeveelheid recepten om 

uit te kiezen (78%)  
o Zoeken op basis van de 

ingrediënten die ik nog in huis heb 
(77%) 

o Hoeveelheden worden zowel in de 
ingrediëntenlijst als in de instructie 
van een recept vermeld (76%) 

o Foto van het eindresultaat bij de 
recepten/inspirerende foto’s (73%) 

• Minder aansprekende mogelijkheden 
zijn: 
oMogelijkheid tot interactie via 

sociale media (31%) 
o Tips voor het maken van een 

planning voor een aantal dagen/de 
hele week (55%)  

• Mensen uit een huishoudens met 
kinderen (jonger dan 18 jaar) vinden 
vaker ‘tips voor het maken van een 
planning voor een aantal dagen/de 
hele week’ aansprekend (59% vs. 
52% spreekt (zeer) aan). 

 

Conclusies: 

In hoeverre spreken onderstaande mogelijkheden van recepten-apps u aan?  
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 Spreekt mij helemaal niet aan (1)     Spreekt mij niet aan (2)     Neutraal (3)    Spreekt mij aan (4)     

 Spreekt me zeer aan (5)    Weet niet/geen mening 

Antwoorden zijn achteraf gesorteerd o.b.v 
gemiddelde. 

Toelichting: 



Selectiemogelijkheden recepten-apps (1) 
In hoeverre spreken de verschillende selectiemogelijkheden van een app aan? 

• De meest belangrijke 
selectiemogelijkheden ((heel) 
belangrijk) vindt men het kunnen 
selecteren op:  
o Recepten die gezond zijn (81%) 
o Recepten die snel te bereiden zijn 

(78%)  
o Recepten die makkelijk te bereiden 

zijn (78%) 

• Vrouwen vinden het vaker (heel) 
belangrijk te kunnen selecteren op 
recepten die gezond zijn (86% vs. 
75%), snel (83% vs. 74%) en makkelijk 
te bereiden zijn (82% vs. 72%) en 
passen bij een klein budget (69% vs. 
58%). Mannen vinden het kunnen 
selecteren op recepten van 
verschillende keukens (74% vs. 68%) 
vaker (heel) belangrijk. 

• 25-29-jarigen vinden vaker het kunnen 
selecteren op budgetrecepten (heel) 
belangrijk (70% vs. 62%).  

• Mensen die alleen wonen vinden vaker 
het kunnen selecteren op recepten die 
snel (85% vs. 77%) en makkelijk (84% 
vs. 76%) te bereiden zijn en die passen 
bij een klein budget (72% vs. 62%) 
(heel) belangrijk. Mensen uit 
meerpersoonshuishoudens vinden vaker 
recepten voor speciale gelegenheden 
(65% vs. 49%) (heel) belangrijk. Dit 
geldt vooral voor gezinnen met kinderen 
jonger dan 18 jaar  (66% vs. 58%). 

 

Conclusies: Wanneer u een recept zoekt in een app, hoe belangrijk zijn dan de volgende selectiemogelijkheden? 
 
Het kunnen selecteren op… 
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 Helemaal niet belangrijk (1)     Niet belangrijk (2)     Neutraal (3)     Belangrijk (4)     

 Heel belangrijk (5)    Weet niet/geen mening      

Antwoorden zijn achteraf gesorteerd o.b.v 
gemiddelde. 

Toelichting: 



Selectiemogelijkheden recepten-apps (2) 
In hoeverre spreken de verschillende selectiemogelijkheden van een app aan? 

• Minder belangrijk vindt men het kunnen 
selecteren op: 
o Recepten van bekende chefs/koks 

(26%) 
o Vegetarische recepten (32%) 
o Dieetrecepten om medische redenen 

(37%) 

• Vrouwen vinden het vaker (heel) 
belangrijk te kunnen selecteren op 
zoete bakrecepten (58% vs. 45%) en 
recepten van bekende chefs/koks (31% 
vs. 22%).  

• 50-55-jarigen vinden vaker 
dieetrecepten om op gewicht te 
komen/blijven (heel) belangrijk (58% 
vs. 49%). 

• Mensen uit meerpersoonshuishoudens 
vinden vaker  het kunnen selecteren op 
zoete bakrecepten (54% vs. 42%) en 
recepten voor speciale gelegenheden 
(65% vs. 49%) (heel) belangrijk.  

 

Conclusies: 
Wanneer u een recept zoekt in een app, hoe belangrijk zijn dan de volgende selectiemogelijkheden? 
 
Het kunnen selecteren op… 
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 Helemaal niet belangrijk (1)     Niet belangrijk (2)     Neutraal (3)     Belangrijk (4)     

 Heel belangrijk (5)    Weet niet/geen mening      

Antwoorden zijn achteraf gesorteerd o.b.v 
gemiddelde. 

Toelichting: 



Zoekfilters 
Welke zoekfilters vindt men belangrijk bij het zoeken naar recepten? 

• Bij het zoeken naar recepten vindt 
men een zoekfilter voor bereidingstijd 
het belangrijkst. 71% zet dit in de top 
5 van belangrijkste zoekfilters. 

• Daarnaast zijn ‘zoeken door 
ingrediënt, receptnaam of zoekwoord 
op te geven’ (64% in top 5) en 
‘eetmoment’ (62% in top 5) 
belangrijke zoekfilters. 

• Vrouwen zetten vaker ‘bereidingstijd’ 
(74% vs. 68%), ‘zoeken door 
ingrediënt, receptnaam of zoekwoord 
op te geven’ (69% vs. 57%) en 
‘dieetwensen’ (30% vs. 24%) in de 
top 5. Mannen gaan vaker voor 
‘keuken’ (61% vs. 41%). 

• 25-29-jarigen zetten vaker ‘gang’ 
(61% vs. 53%) in de top 5. ‘Niveau’ is 
vaker belangrijk voor 50-plussers 
(59% vs. 51%) en ‘gelegenheid’ voor 
40-49-jarigen (36% vs. 28%). 

• Mensen die alleen wonen kiezen vaker 
voor ‘niveau’ in de top 5 (61% vs. 
52%). Huishoudens met kinderen 
jonger dan 18 jaar zetten vaker 
‘gelegenheid’ in de top 5 (34% vs. 
27%). 

Conclusies: 

Welke zoekfilters vindt u belangrijk bij het zoeken naar recepten? 
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 1 (eerst gekozen)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 (niet gekozen)    

Antwoorden zijn achteraf gesorteerd van 
meest belangrijk naar minst belangrijk 
(o.b.v gemiddelde). 

Toelichting: 



Aanvullende informatie 
In hoeverre vindt men aanvullende informatie bij een recept interessant? 

• Van de getoonde aanvullende 
informatie vindt men ‘mogelijke 
alternatieven voor ingrediënten’ het 
meest interessant (78% (zeer) 
interessant). Ook ‘mate van pittigheid’ 
(69%), ‘voedingswaarden’ (67%) en 
‘tips over wat te maken van 
restjes/kliekjes’ (66%) vallen in de 
smaak. 

• ‘Mogelijke allergieën/allergenen’ is 
duidelijk het minst interessant (40% 
(zeer) interessant, 26% (helemaal) 
niet interessant).  

• Vrouwen hebben vaker dan mannen 
interesse in ‘voedingswaarden’ (73% 
vs. 60%), ‘tips over wat te maken van 
restjes/kliekjes’ (71% vs. 61%) en 
‘mogelijke alternatieven voor 
ingrediënten’ (82% vs. 74%). 

• 25-29-jarigen vinden vaker 
‘beoordelingen/waarderingen van 
andere gebruikers’ (zeer) interessant 
(64% vs. 56%). Voor 40-49-jarigen 
geldt dit voor ‘tips over wat te maken 
met restjes/kliekjes’ (71% vs. 64%). 
50-plussers vinden vaker ‘mate van 
pittigheid’ (zeer) interessant (77% vs. 
67%).   

• Huishoudens zonder kinderen zijn 
vaker geïnteresseerd in 
‘keukengereedschap dat je nodig hebt’ 
(65% vs. 57%).  

 

 

Conclusies: 

In hoeverre vindt u elk van onderstaande aanvullende informatie bij een recept interessant?  
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 Helemaal niet interessant (1)    Niet interessant (2)    Neutraal (3)     Interessant (4)     Zeer interessant (5)     

 Weet niet/geen mening   

Antwoorden zijn achteraf gesorteerd o.b.v 
gemiddelde. 

Toelichting: 



Gebruik mogelijkheden/functionaliteiten (1) 
In hoeverre denkt men de functionaliteiten te gaan gebruiken? 

• Mogelijkheden/functionaliteiten die 
men vooral (waarschijnlijk) zou  
gebruiken: 
o Bewaren van recepten om later 

(opnieuw) te raadplegen (91%) 
o Aanpassen van het aantal eters 

(88%)  
oMogelijkheid om recepten te 

combineren (85%) 

• Mannen zouden vaker (waarschijnlijk) 
gebruik maken van het bekijken van 
(instructie)video’s (79% vs. 70%). 
Vrouwen hebben vaker interesse in het 
bewaren van recepten (95% vs. 87%), 
het aanpassen van het aantal eters 
(91% vs. 85%) en het combineren 
van recepten (88% vs. 82%). 

• Mensen jonger dan 40 zouden vaker 
(waarschijnlijk) gebruik maken van 
een planning (69% vs. 59%). 

• Laagopgeleiden zouden vaker een 
boodschappenlijstje aanmaken en 
gebruiken (80% vs. 71% 
waarschijnlijk/zeker). Laag- en 
middenopgeleiden zouden vaker 
(waarschijnlijk) een planning maken 
(66% vs. 59%) en (instructie)video’s 
bekijken (78% vs. 68%).  

 

 

Conclusies: 

Geef van elk van onderstaande mogelijkheden/functionaliteiten aan hoe waarschijnlijk het 
is dat u deze zou gebruiken.  
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 Zou ik zeker niet gebruiken (1)     Zou ik waarschijnlijk niet gebruiken (2)     Zou ik waarschijnlijk wel gebruiken (3)     

 Zou ik zeker wel gebruiken (4)     Weet niet/geen mening 

Antwoorden zijn achteraf gesorteerd o.b.v 
gemiddelde. 

Toelichting: 



Gebruik mogelijkheden/functionaliteiten (2) 
In hoeverre denkt men de functionaliteiten te gaan gebruiken? 

• Mogelijkheden/functionaliteiten 
waarvan men minder (waarschijnlijk) 
gebruik van zou maken: 
o Aanmaken van een profiel (49%) 
o Voedingswaarden toevoegen aan 

een eetdagboek (50%)  
o Delen van een boodschappenlijstje 

(52%) 

• Mannen zouden vaker (waarschijnlijk) 
gebruik maken van meerdere 
kookwekkers (61% vs. 47%) en het 
delen van een boodschappenlijstje 
(61% vs. 43%).  

• Mensen jonger dan 40 zouden vaker 
(waarschijnlijk) gebruik maken het 
delen van een boodschappenlijstje 
(60% vs. 44%) en meerdere 
kookwekkers (60% vs. 47%). 

• Laag- en middenopgeleiden zouden 
vaker (waarschijnlijk) recepten 
liken/waarderen (58% vs. 46%). 
Hoog- en middenopgeleiden kiezen 
vaker voor meerdere kookwekkers 
(57% vs. 43%). 

 

Conclusies: 

Geef van elk van onderstaande mogelijkheden/functionaliteiten aan hoe waarschijnlijk het 
is dat u deze zou gebruiken.  
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 Zou ik zeker niet gebruiken (1)     Zou ik waarschijnlijk niet gebruiken (2)     Zou ik waarschijnlijk wel gebruiken (3)     

 Zou ik zeker wel gebruiken (4)     Weet niet/geen mening 

Antwoorden zijn achteraf gesorteerd o.b.v 
gemiddelde. 

Toelichting: 



Downloaden recepten-app 
In hoeverre denkt men de nieuwe recepten-app van het Voedingscentrum  te gaan downloaden? 

• Het grootste deel is positief over een 
recepten-app van het 
Voedingscentrum; 65% denkt de app 
waarschijnlijk of zeker wel te gaan 
downloaden. Ruim een vijfde zegt de 
app zeker te downloaden (22%). 

• 13% zou de app (waarschijnlijk) niet 
downloaden. 

• Bijna een kwart weet het nog niet 
goed (23%). 

• Zie pagina 12 voor een selectie van de 
genoemde redenen. 

 

Conclusies: 
Hieronder ziet u een omschrijving van de nieuwe app die het Voedingscentrum wil 

introduceren. Het Voedingscentrum biedt consumenten wetenschappelijke en 

onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. 

 

Het Voedingscentrum introduceert een gratis recepten-app die naast lekkere, gezonde en makkelijke 

recepten ook praktische ondersteuning biedt bij het kopen, koken en bewaren van je boodschappen. 

Met handige tools als een (week)menuplanner, deelbaar boodschappenlijstje, meerdere 

kookwekkers, een voorraadcheck en inspiratie bij het gebruiken van restjes maakt de app het koken 

makkelijk en leuk! 

 

De recepten-app van het Voedingscentrum biedt lekkere recepten die Schijf van Vijf-proof zijn. De 

recepten zijn makkelijk te bereiden en op maat te maken voor jouw huishouden. Je kan zoeken op 

waar je zin in hebt en op basis van wat je nog in huis hebt. De app biedt ook de unieke mogelijkheid 

om het menu van je week (of een paar dagen) samen te stellen met hulp om een zo gezond en 

gevarieerd mogelijk menu te maken. Bovendien is het een handig hulpmiddel tijdens het 

boodschappen doen door het digitale boodschappenlijstje die je kan delen met bijvoorbeeld je 

partner of huisgenoten. 

 

Op basis van bovenstaande omschrijving, hoe waarschijnlijk is het dat u deze nieuwe 

gratis recepten-app van het Voedingscentrum zou downloaden op een telefoon of tablet? 

 

Ik zou deze app…  
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Waarschijnlijkheid downloaden recepten-app 
Waarom denkt men een recept van het Voedingscentrum  wel/niet te gaan downloaden? 

• De meest genoemde redenen om de 
app waarschijnlijk/zeker wel te 
downloaden zijn dat deze handig 
is/lijkt, dat deze veel verschillende 
functies heeft en dat de app helpt om 
gezond en gevarieerd te eten.  

• De meest genoemde redenen om 
misschien wel/misschien niet te 
downloaden zijn dat men het wel wil 
proberen, het interessant lijkt/er 
benieuwd naar is en het eraan ligt wat 
de inhoud van de app is. 

• De meest genoemde redenen om de 
app waarschijnlijk/zeker niet te 
downloaden zijn dat men niet nog 
meer apps op de telefoon/tablet wil, 
men al gebruik maakt van andere 
recepten-apps, men zelf genoeg 
recepten kent en men het 
Voedingscentrum niet vertrouwt.  

Conclusies: 
Ik zou deze app…  
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  Waarschijnlijk/zeker niet downloaden, omdat…  

 Waarschijnlijk/zeker wel downloaden, omdat…  

  Misschien wel/misschien niet downloaden, omdat…  

“Helpt bij het maken 
van keuze voor 
gevarieerd eten.” 

“De app alle nuttige onderdelen 
bevat. Lekker, gezonde 
recepten. De hulp bij het 
boodschappen doen en wat te 
doen met restjes lijkt me 
handig” 

“Omdat er veel in zit wat mij 
helpt om bewust te eten en te 
koken.” 

“Eerst meer info nodig en 
ik wil ervaringen horen 
van anderen.” 

“Ik zou het 
misschien proberen. 
Er zijn zoveel apps 
tegenwoordig.” 

“Klinkt goed en handig, en 
als het dan ook nog gratis 
is ... (en hopelijk blijft).” 

“Alweer een App. Kan 
zelf beslissen of ik wat 
eet of niet.” 

“Ik gebruik de AH app, deze 
heeft meer dan 15000 
recepten, meer dan genoeg 
dus.” 

“Ik niet geloof in de huidige 
richtlijnen van het 
voedingscentrum. Ik van hun 
kijk op voeding achterhaald” 



Eigenschappen recepten-app Voedingscentrum 
Wat verwacht men van een app van het Voedingscentrum? 

• Men verwacht vooral dat een app van 
het Voedingscentrum altijd gezond is 
(79%) en smaakvolle recepten heeft 
(76%). 

• Twee derde denkt dat een app van het 
Voedingscentrum betrouwbaar en 
zonder commerciële belangen zal zijn 
(67%). 

• Bijna zes op de tien denken dat de app 
duurzame recepten bevat die beter 
voor het milieu zijn (58%).  

• Dat de app saai en weinig inspiratievol 
zal zijn, denkt één op de vijf.  

Conclusies: 
In hoeverre verwacht u dat elk van onderstaande omschrijvingen van toepassing is op een 

recepten-app van het Voedingscentrum? 
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 Helemaal niet van toepassing (1)    Niet zo erg van toepassing (2)     Neutraal (3)     

 Enigszins van toepassing (4)   Zeer van toepassing (5)    Weet niet/geen mening    



Conclusies 

• ‘Een grote hoeveelheid recepten om uit te kiezen’, ‘zoeken op basis van de ingrediënten die je in huis hebt’ en 

‘hoeveelheden worden zowel in de ingrediëntenlijst als in de instructie van een recept vermeld’ zijn de meest 

aansprekende mogelijkheden van een recepten-app. De mogelijkheid tot interactie via sociale media spreekt het 

minst aan. 

• De belangrijkste selectiemogelijkheden vindt men het kunnen selecteren op recepten die gezond zijn, recepten die 

snel te bereiden zijn en recepten die makkelijk te bereiden zijn. Minder van belang vindt men het kunnen 

selecteren op recepten van bekende chefs/koks, vegetarische recepten en recepten die duurzaam zijn. 

• De belangrijkste zoekfilter vindt men bereidingstijd. Daarnaast zijn ‘zoeken door ingrediënt, receptnaam of 

zoekwoord op te geven’ en ‘eetmoment’ kenmerken waar men graag op zou willen filteren. 

• Als het gaat om aanvullende informatie bij een recept, ziet men het liefst mogelijke alternatieven voor ingrediënten 

in een recepten-app terug. Ook informatie over mate van pittigheid, voedingswaarden en tips over wat te maken 

van restjes/kliekjes spreken aan. 

• Van het bewaren van recepten om later (opnieuw) te raadplegen en het aanpassen van het aantal eters zouden de 

meeste mensen (waarschijnlijk) gebruik maken. Ook de mogelijkheid om recepten te combineren denken veel 

mensen te gaan gebruiken.  

• 65% denkt de recepten-app van het Voedingscentrum (waarschijnlijk) te downloaden. Meest genoemde redenen 

hiervoor zijn dat het handig is/lijkt, dat deze veel verschillende functies heeft en dat de app helpt om gezond en 

gevarieerd te eten.  

• Wanneer men denkt de app niet te gaan downloaden (13% waarschijnlijk/zeker niet), komt dat omdat men niet 

nog meer apps op de telefoon/tablet wil, al gebruik maakt van andere recepten-apps, zelf genoeg recepten kent 

en/of het Voedingscentrum niet vertrouwt.  
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Onderzoeksverantwoording 
Algemene onderzoeksgegevens 
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Voedingscentrum Recepten-app Geslacht % gewenst** % behaald

Onderzoeksmethode Man 50,2 48,8

Steekproef Vrouw 49,8 51,2

Selectie N 3312

Bron Leeftijd % gewenst** % behaald

Bruto steekproef 25-29 jaar 14,7 13,7

Netto steekproef (# op vrg 1) 30-39 jaar 28,9 28,3

Aantal na selectie 40-49 jaar 35,6 35,4

Volledige vragenlijsten (netto) 50-55 jaar 20,9 22,6

Responspercentage N 3312

Datum start veldwerk 

Datum veldwerk gereed Gezinssituatie % gewenst** % behaald

Betrouwbaarheidsniveau* Eénpersoons 17,8 16,7

Maximale afwijking* Meerpersoons (zonder kinderen <18) 33,2 33,1

Representatief naar: Meerpersoons met kinderen (jongste <13) 38,2 38,8

Weging Meerpersoons met kinderen (jongste 13-17) 10,8 11,4

N 3312

Respons breakdown aantal

bruto steekproef 5720 Arbeidsparticipatie % gewenst** % behaald

bouncers (schatting) 229 Full-time 47,2 48,3

buiten selectie 2199 Part-time 29,5 29,1

verwijderd na datacheck 83 Niet werkend 23,3 22,6

afgebroken vragenlijsten 28 N 3312

geen medewerking 2096

Volledige vragenlijsten 1085 Opleiding % gewenst** % behaald

Laag 23,0 22,4

* B ij 1085 afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst Midden 46,1 44,7

  maximaal 3,0% zal afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn). Hoog 30,9 32,9

N 3312

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252 (marktonderzoek) ** Dit is de verdeling zoals die in heel Nederland is binnen de gewenste selectie

en ISO 26362 (access panels)  (o .b.v. de Gouden Standaard van de M OA)

Niet van toepassing

62%

2-feb

9-feb

95%

3,0%

Geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding

Online

Nederlanders van 25 t/m 55 jaar

PanelWizard

5720

3312

1085

1113

Minstens één keer per maand gebruik maken van een app om 

recepten te zoeken en klaar te maken 



Achtergrond PanelWizard Direct 
Algemene gegevens PanelWizard Direct 

• PanelWizard is het onderzoekspanel van Kien onderzoek 

• 30.000 leden van 16 jaar en ouder 

• Dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking of specifieke doelgroepen (bv. 

boodschappers, beleggers, allochtonen, ouders van baby’s, etc.)  

• Panelleden geven vooraf toestemming voor deelname 

• Hoge en betrouwbare respons, door beloning en terugkoppeling 

• Representativiteit en (serieuze) medewerking worden voortdurend gecontroleerd en 

bewaakt 

• ISO-gecertificeerd (ISO 20252 en 26362) 

• Hanteert de Gouden Standaard van MOA 
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