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Dag van de wol
De eerste Topdieren zijn
bekend!
Terugblik Farm & Country fair
Schaap zwaar!Hoezo?
Een dagje vilten in St.
Annaparochie
Mijn dier

Verrassende demonstraties en
inspirerende workshops
13 september is dé Dag van de Wol!
Door Betty Stikkers| www.dagvandewol.nl

Dit jaar wordt voor de 9e maal de Dag van de Wol gehouden in Oijen
op 13 september. Op dit ogenblik hebben zich al 42 deelnemers
gemeld en er is nog plaats voor 3 deelnemers.
Er zijn demonstraties: spinnen met de tol, viltcontactgroep, vachtvilten,
wol mengen op het mengpaneel, guipe haken, vilten in de
wasmachine en lont wol trekken met de grote kaard molen van
Wollust. De workshops zijn: vachtvilten, creatief verven, vilten voor
gevorderden en naaldvilten. Voor de workshops kan men zich via de
site opgeven.
Dit jaar zijn er ook weer schapen en natuurlijk alpaca’s.
De complete wol-o-theek staat er weer onder toezicht van Diderica
Westerveld. Inmiddels zijn er meer dan 100 gevilte lapjes en de
strengetjes zijn niet meer te tellen. Vorig jaar waren het er 150.
Als er mensen zijn die iets willen weten over een van hun vachten dan
kan dat. Neem ze mee en we zullen ze bespreken.
Dit jaar hebben we 2 deelnemers die met een goed doel staan, de
stichting “Geef een Koe” is een goede doelen stichting die zeer arme
gezinnen met een gehandicapt kind in Kirgyzstan helpt door het
schenken van een melkkoe. Zij verkopen handgemaakte vilten
producten uit deze regio zoals tassen, sloffen, sjaals, engeltjes,
schaapjes, ezeltjes, bloemen, broches, kettingen etc. De koe helpt
deze gezinnen op veel manieren.
En onder het motto: "Felt the World Together" heeft de
Viltcontactgroep viltmakers in Nederland gevraagd om kussentjes te
maken die verkocht gaan worden. De opbrengst gaat naar de
Karunga Women's Group in Molo, Kenia. Zij kunnen daarvan schapen
komen die wol leveren om viltproducten van te maken die zij weer
kunnen verkopen. Wij zijn er blij mee, ze horen thuis in de wolwereld en
we helpen de mensen die het hard nodig hebben.
De Dag van de Wol start om 10.30, is om 17.00 uur afgelopen en de
entree kost € 2,50.

Als u nu lid wordt van WOOLS.nu dan kunt u gratis naar de Dag van de Wol.
Voor meer informatie: www.wools.nu

Als er mensen zijn die zich als vrijwilliger willen opgeven, hetzij bij het
assisteren in workshops, hetzij bij het helpen in de kraam van mensen
die een workshop geven, hetzij in het maken van foto’s, houd je dan
niet in en geef je op! B.stikkers@shetlandsheep.nl
Tot 13 september in Oijen.
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De eerste TOPdieren zijn bekend!

Ik zou foto’s naar jou moeten sturen...dus bijdeze.

De inspecteurs van de VSS zijn hun inspectieronde weer aan het volgen. Zij komen veel mooie dieren tegen en hebben
de eerste gouden stickers al uit mogen reiken. Hieronder een kleine selectie. Heeft u ook een TOPdier 2014? Geef het
door en wie weet is uw ras in de volgende Ruif te bewonderen. Het bestuur van de VSS is trots op haar fokkers en wil
iedereen met een TOPdier dan ook van harte feliciteren!

Bennie Feije heeft de Jacob ram van Bert
van Dijk geïnspecteerd en de puntenbalk
ingevuld met een mooie totaalscore van 85
punten. Deze ram is een importram van
2011 uit Schotland. Een geschikt dier voor
mooie nakomelingen hier in Nederland.

Wim Nijhof heeft van vier dieren van
Johan en Hetty van Riessen een
puntenbalk opgemaakt met een
prachtig resultaat want twee van de
vier dieren behaalden een score van
boven de 85 punten. Dus ook voor
Walliser Schwarznasen Flicka en
Rebie is een plaatje in de Ruif zeker
gepast!

Ook de Jacobram van Peter Groot krijgt
een eervolle vermelding. Deze ram is
zeer geschikt om in te zetten voor de
fokkerij en heeft van Wim Nijhof de sticker
TOPdier gekregen. Proficiat Peter!
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Twee van de fokdieren van Richar Pelleboer zijn
deze zomer gekeurd, beide dieren hebben 85
punten behaald en zelfs alle lammeren bleken
van goede kwaliteit en zijn dan ook
opgenomen in het stamboek (waarvan twee
met een + notering).
Dit belooft een mooie toekomst voor de
Scottisch Blackface schapen.

Bij de keuring van dit jaar heeft Jacqueline
Oosterbroek weer een ’Topdier’.
De keurmeester Bennie Feije was zeer te sprelen
over dit mooie fokproduct en reikte een gouden
sticker uit.
Ras: Solognote
Naam: Marquisa
Geboren: 03-03-2013

Van de weinige Devon & Cornwall
longwoolschapen die er nog in
Nederland zijn is er gelukkig weer
een ooi uit 2013 gepunt met 85
punten. Een resultaat waar Hanneke
Noij trots op is. En waarmee de
fokkerij van de Devons hopelijk een
‘boost’ krijgt
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Terugblik Farm &
Country fair
Zoals we gewend waren, was het weer erg gezellig op de Fair. Het weer was fantastisch, droog , regelmatig
een zonnetje en lekker van temperatuur. De Tent was erg groot, waardoor alles ruim opgezet was en er
genoeg ruimte was om onze dieren mooi te presenteren. Doordat we nu ook over dieren van de
showcollectie konden beschikken waren er veel verschillende VSS rassen aanwezig zoals:











Cambridge
Rouge de lóuest
South Down
Herdwick
Leicester Longwool
Solognote
Coburger Fuchs
Karakul
Norfolk Horn
Ryeland












Wolmerino
Dorset Horn
Wallischer Schwarznase
Wiltshire Horn
Brilschaap
Poll Dorset
Racka
Jacob schaap
Shetland
Wensleydale Longwool

Kortom, een hele collectie! Voor de nieuwe bezoekers van de fair is het altijd een wereld die open gaat! Ik
wist niet dat er zo veel verschillende schapenrassen bestonden, is een veel gehoorde opmerking! Want dan
noem ik hier alleen de aanwezige VSS rassen, natuurlijk zijn er ook nog andere stamboeken aanwezig. We
hadden dit jaar gelukkig hulp van een aantal nieuwe vrijwilligers. We kunnen altijd hulp gebruiken, zowel bij
de winkel als bij de rassenpresentatie en opbouw maken vele handen ligt werk en blijft het voor iedereen
leuk. Zo te horen waren de nieuwelingen ook erg enthousiast, zodat we volgend jaar op ze kunnen rekenen!
Ook was er belangstelling voor de wol. Voor aparte wolsoorten zoals de Racka, Wensleydale, Wolmerino en
Leicester longwool is veel vraag. Dit jaar werd er ook weer in de grote ring een rassenpresentatie gehouden.
Het was verbazingwekkend dat vele schapenrassen toch best gehoorzaam aan een touwtje meeliepen!
Johan Klein Wolterink vertelde het publiek een boeiend verhaal over de bijzonderheden van alle
verschillende rassen. Op deze manier weet je toch een breed publiek te bereiken. Ook dit is voor herhaling
vatbaar, het is de moeite om met je dier en brokjes in training te gaan voor volgend jaar!
Want volgend jaar is de 20ste editie van de Farm & Countryfair,... en daar zal de VSS vast weer bij zijn. Aan de
inzet van al onze deelnemers en alle vrijwilligers van de fair zal het niet liggen, hun inzet en service is altijd
geweldig!

<<
Schapencollega’s: Henk
Dekker met Solognote ram
en Bas-Jan Blom met zijn
Norfolk Horn, ze gaan naar
de ring voor een
rassenpresentatie op de fair
in Aalten.
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Schaap zwaar? Hoezo?
Om een schaap te behandelen is het erg comfortabel als het dier op zijn achterste zit. Er is een manier om
dat in seconden te doen zonder 60 tot 120 kg op te moeten tillen.
Aan de hand van de volgende foto’s kunt u elke ooi of ram neerleggen zonder veel krachtinspanning.
Stap 1: De neus van het schaap moet op de hoek van het schouderblad komen zie foto
Stap 2: Een hand ligt op de heup van het schaap en met de andere hand houdt u zijn snuit stevig vast
Stap 3: Nu draait u de neus van het schaap naar het schouderblad en druk daarmee flink op het
schouderblad
Stap 4: Terwijl u op het schouderblad drukt met de neus, loopt u achteruit en gelijktijdig stevig indrukken (of
trekken aan de wol als die er nog zit) van de heup.
Stap 5: Het schaap valt nu op zijn zij
Stap 6: De neus blijft nog even op het schouderblad gedrukt
Stap 7: De hand van de heup gaat nu naar het voorbeen
Stap 8: U trekt zo het schaap in zittende houding zonder dat u het hele schaap moet optillen
Stap 9: Hier het resultaat; als het schaap op zijn kont zit kunt u gemakkelijk scheren, het uier inspecteren en de
klauwtjes bekappen e.d.
Probeer het eens en u voelt zelf hoe gemakkelijk dit gaat!
Stap 1

Stap 4

Stap 7

Stap 2

Stap 3

Stap 5

Stap 6

Stap 8

Stap 9
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Een dagje vilten in St. Annaparochie
Door: Judith Steginga | www.doldestee.nl

Waar Aalten al niet goed voor is… je ontmoet een aantal schapencollega’s, je ontmoet nieuwe mensen en
kunt je ogen te kost geven voor alles wat maar met schapen en wol te maken heeft. Zo stond daar Marianne
ten Bensel met haar kraam vilt en vacht. Prachtig gemaakte kleden, plaids en vachten van geschoren wol…
alsof ze zo van het schaap komen! Maar ook leuke krukjes van woudhout met daarop een schaapachtig
kussen. Leuk…. allemaal leuk..
En ik maar netwerken, want sinds een paar jaar verkoop ik vachten van onze Solognote, maar ook van
Drents Heide, Racka, Schoonebeeker, Ouessant en voor de spinners mooie Blauwe Texelaar. Onze
schapenstand was naast die van Karin Wassink en haar man Henk van de Berg. Ze hadden zoals altijd wel 3
rassen mee; nu voor het eerst de Leicester Longwool. We kwamen in gesprek en ik zag dat Karin een vachtje
van de Leicester had gevilt. Karin vertelde dat ze nog niet helemaal tevreden was over het vilten en dat ze
nog een keer op les wilde bij Marianne voor de techniek.
En zo werd het plan bedacht: weet je wat, we gaan samen naar St. Annaparochie. Een afspraak met
Marianne was gauw gemaakt en zo gingen Karin en ik samen in de auto naar het hoge noorden. Koffie met
stroopwafel, een gezellig ritje… en zo kwamen we bij het atelier van Marianne. Een grote werkplaats op het
industrieterrein wat ademde van wol, vachten en kleden.
Na de koffie gingen we van start. Het voorbereiden van de vacht was wel het meeste werk; verwijderen van
hooi, stro, evt. beestjes en mest. Dan de vacht omkeren met de mooie kant onderaan op een tafel met
bubbelplastic. Marianne had een aantal tafeltennistafels op hoge schragen staan. Erg handig zo op
stahoogte. Op de zijde die nu bovenop lag, de randen bekleden met wol. Dit kan van Merino lontwol maar
ook van stukjes bergschaap. Daarna de rest van het vacht van wol voorzien. Dit moet wel dik erboven op
liggen om zo geen dunne plekken in de vacht te krijgen.
Dan kan het werk beginnen. Vacht nat maken met een tuinslang, door simpel met de sproeikop er even over
heen te bevochtigen. Ondertussen een gieter vullen met zeep (bijv. groene zeep) en heet water. Stukje voor
stukje nat maken en starten met aandrukken en zachtjes wrijven. Een extra stukje (olijf)zeep bij de hand, want
vilten is een proces van water, zeep en wrijving. Zo werk je door, iedere keer een volgend stukje nat maken
en wrijven. Wanneer alles wat vast komt te zitten kun je ook harder wrijven met je handen. Het is een
geduldig klusje. Als het helemaal vast is komen te zitten gaan we de vacht ‘vollen’ . Met zijn tweeën werken
is dan handig door de vacht met de mooie kant naar boven naar elkaar toe te schuiven over de tafel. Alsof
je op een wasbord bezig bent, dus best stevig! Dan is de vacht tot zover klaar. Uitspoelen en over het rek
laten drogen.
Thuis gaat de vacht tot slot in de wasmachine om het viltproces nog iets steviger te maken. Rustig op een
wolwasprogramma en kort centrifugeren. Dit vond ik nog wel het meest enge van de dag: met argusogen
heb ik het was proces gevolgd. Hang de vacht over een rek of schragen te drogen. Het zonnetje doet de
rest.
Wat was dit een geslaagde dag! Als er geïnteresseerden zijn in zo’n vacht cursus; neem dan contact op met
Marianne: www.viltenvacht.nl Kijk dan ook eens op www.woudhout.nl voor prachtige krukjes, tafels en
bankjes… reuze bijzonder!
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KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS – KORT NIEUWS
Bron: Het Schaap, 3e jaargang, okt/nov 2013

Zorg voor fris water!
Voor een perfect schaap of lam moet alles kloppen. Als de kleine details niet optimaal zijn zal een dier niet
direct ziek worden maar het manco zal het eerst in de groei of productie terug te zien zijn. Neem bijvoorbeeld
water: een schaap zal niet omkomen van de dorst als het een halve dag geen water heeft maar het kan
dan wel minder goed omgaan met hittestress. Het schaap blijft langer in de schaduw liggen. Het vreet
daardoor minder en groeit daardoor minder.
Halfvolle bakken water zijn vaak te diep voor de kleinere lammeren die het water juist zo hard nodig hebben,
gebruik daarom voor deze groep lage bakken. Zorg dat het water altijd helder is.
Schapen hebben het liefst fris drinkwater. Zet maar eens een bak kraanwater naast een bak met bron- of
slootwater en kijk welke het eerste leeg is. Als de bak met kraanwater het eerte leeg is wordt het tijd om naar
een andere waterbron te zoeken.
Bron: vakblad Het Schaap – 38e jaargang | augustus 2014

Voor het dekseizoen
Het dekseizoen voor de schapen komt er weer aan. Controleer alle ooien zorgvuldig op uiergezondheid en gebit voordat
ze bij de ram gaan. Het uier moet soepel aanvoelen en er mogen geen hard knobbels in zitten. Ook de tepels moeten
soepel aanvoelen. Bij ooien van acht jaar en ouder komt het vaker voor dat ze niet voldoende melk geven. Ook deze
ooien dient u op tijd uit te selecteren. Door het uitselecteren van ooien met uierproblemen, oudere ooien en ooien die
minder in conditie zijn, voorkomt u zoveel mogelijk fleslammeren.
Bron: vakblad Het Schaap – 38e jaargang | augustus 2014

Vier poten in de lucht? Rennen
Een verwenteld schaap moet zo snel mogelijk overeind geholpen worden, anders gaat het dood. Dagelijkse controle is
een must, want het risico is niet voorbij wanneer de dieren geschoren zijn.
Door het scheren wijkt het grootste gevaar op verwentelen, dat is de gedachte in Nederland. In de Verenigde Staten
denken schapenhouders daar anders over. Daar vindt in de nazomer vaak een opleving van het verschijnsel plaats. Hoe
dat precies zit is niet helemaal duidelijk. Richard Ehrhardt, specialist kleine herkauwers aan de Michigan State University,
vermoedt een verband met de verminderde kwaliteit van het gras. Sommige schapen vreten daarvan juist extra veel
terwijl de verteerbaarheid niet meer zo goed is. Mogelijk ontstaat er buikpijn waarvan het schaap probeert af te komen
door te rollen en dan verwentelt. Verwentelen wil zeggen dat een schaap op zijn rug terecht komt en hulp nodig heeft
om weer overeind te komen, zonder die hulp gaat hij dood.
Risico’s beperken:
 Behandel tegen huidparasieten, liefst preventief
 Zorg voor een paal in de wei waar ze aan kunnen schuren
 Bestrijd mollen en egaliseer molshopen in de wei
 Ga bij warm en broeierig weer extra kijken bij de schapen en controleer de vachten. Zulk weer veroorzaakt jeuk
ook als de wol kort is.
Bron: vakblad Het Schaap – 38e jaargang | augustus 2014

Herkomst Schmallenberg blijft raadsel
Wetenschappers zijn er niet in geslaagd de herkomst van het Schmallenbergvirus te achterhalen. Daardoor is
nog steeds niet bekend wat de oorzaak van de ziekteuitbraak in 2011 is geweest. Instituten uit vijf Europese
landen, waaronder het Nederlandse CVI in Lelystad, hebben vorige maand een rapport over het
Schmallenbergvirus uitgebracht. Ze constateren dat runderen en schapen het gevoeligst zijn voor het
Schmallenbergvirus, maar dat ook in het wild levende herkauwers besmet raken. Nadat het virus in 2011 in
ons land kwam, verspreidde het zich snel in groepen dieren die er geen antistoffen tegen hadden. Ook in de
winter ging die verspreiding door.

Bron: vakblad Het Schaap – 38e jaargang | augustus 2014
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Mijn dier: ‘Onze Walliser Schwarznase’
Deze keer het verhaal van: Hetty van Riessen
Augustus 2013 gaat er een diep gekoesterde wens in vervulling als wij, na een lange procedure bij de
gemeente, onze droomplek hebben kunnen bemachtigen. Een braakliggend terrein van ruim 6000 m2
midden in het bos op een achterterrein van een tuinhuizencomplex, en dat nog geen 2 minuten van ons huis!
Wij waren al eerder bij een Walliser Schwarznase fokker wezen kijken, er was geen twijfel meer over welk ras
het moest gaan worden. Behalve aan ecologisch beheer wil ik de schapen ook heel graag een recreatieve
en educatieve functie laten vervullen. Een rustig en aaibaar ras is dan een erg fijne bijkomstigheid.

We begonnen met drie ooien, een lam van 8 maanden en twee ooien van 14 maanden oud. Ze hadden
geen stamboekpapieren maar de moeder (en oma) van deze ooien kwam uit Duitsland en dat leek me dan
wel weer een pré bij een zeldzaam ras. In de tussentijd kochten we via marktplaats een piepklein rietgedekt
stalletje die onmiddellijk de toon zet op het land.
Even later kochten we nog een ooilam (ook 8 maanden)
en zochten we met zorg een goede ram uit. Onze voorkeur
ging uit naar een ram met een rustig karkater zodat we
met een gerust hart de wei in kunnen. Het werd Lambiek
gefokt bij Els en Harry Broeren.
Lambiek bleek een goede aankoop, hij is namelijk de
grootste knuffel onder de schapen! Ons koppeltje is
compleet. De twee oudste ooien mochten bij
Lambiek en de jaarlingen hadden we in een aparte wei
gezet. Lambiek kreeg zijn dekblok om en ongedurig wachtte
we af…..al snel zat zo’n beetje alles onder de kleur van het
dekblok behalve de konten van onze ooien!! Zou Lambiek
het wel doen?? Dan maar zonder dekblok, wil ook nog wel
eens helpen…nee hoor de ooien lieten het niet toe. Toen de ooien maar eens op de kont gezet en daar lag
het antwoord; uiertjes in wording….we kregen lammetjes!!!! Maar hoe moest dit nou; een piepklein stalletje
midden in het bos geen water, stoom of licht…maar gelukkig hadden we Lambiek nog!
Op een dag lag hij prominent voor de deur geen mens (of vos) kon er meer door en daar binnen…daar
stonden twee oerschattige lammetjes, van elke moeder een. Wat een euforie, wat een gezelligheid in het
stalletje en wat een fijn gevoel; de droom die uit gekomen is !!
Het werd lente, de grote stal is inmiddels afgebouwd, de
lammeren hebben een fijne nieuwe plek gevonden, het gras
begon weer te groeien en de vachten werden al snel te warm.
Tijd om de scheermachine uit het vet te halen. De vacht van
Lambiek kreeg ik er in één geheel vanaf dus die kon gebruikt
gaan worden om te vilten. Na het scheren mochten alle ooien
weer bij Lambiek en ja hoor; Hij doet ‘het’ !! Eind augustus krijgen
onze ooien lammeren.

Vervolg volgende pagina >>
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Dan komt via de VSS het bericht dat de keurmeesters weer hun rondes gaan doen. Snel geef ik ons op want
wij zijn reuze benieuwd of een kenner onze dieren nou ook zo mooi zou vindt. De keurmeester was erg
gecharmeerd van onze Lambiek. En van de vier ooien kregen er maar liefst twee een sticker van TOPdier!!
Met trots hingen we de stalplaat met gouden stickers
op!!
Via de VSS kwam ik op de Farm en Country fair in
aanraking met mensen die vachten vilten en daar
zelfs workshops in gaven. Er werd een workshop
georganiseerd bij de fokker waar onze Lambiek
geboren was en ik had zijn vacht nog dus een leuke
eerste ervaring!! Het was die dag meer dan 30 graden
een dag om lekker met water te kunnen ‘kliederen’.
Eerst de vacht uitleggen, plukken en in model brengen.
Vervolgens de vlieslagen erop, het water met
juiste temperatuur, zeep aan de handen en wrijven
maar! Het was even een klus ( hele dag) maar dan heb
je ook wel wat!

Dat je toch van een koppeltje schapen zoveel
plezier kan hebben!!

Heeft u ook een verhaal over uw dieren? En wilt u
dit met de VSS delen? Stuur dan uw verhaal met
foto’s naar vssschapen@gmail.com en wij plaatsen
uw verhaal in de volgende Ruif.

Advertenties
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De Ruif wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het VSS bestuur
Voorzitter:
Jan vd Zanden
Selissen 2a | 5283 SB Boxtel | tel. 0411 61 66 36 | janvanderzanden@vssschapen.nl
Secretaresse:
Karin Wassink
Hengeloseweg 4 | 7261 LV Ruurlo | tel. 0573 45 35 96| karinwassink@vssschapen.nl
Penningmeester:
Carel van Amersfoort
Ekris 63 | 3931 PV Woudenberg | tel. 0332 86 71 54 | carelvanamersfoort@vssschapen.nl
foktechnische commissie:
Harrie Roekevisch
Klokkendijk 4 | 7241 SP Lochem | tel.+31 (0)6 20414 454 |harrie@vssschapen.nl
Vertegenwoordiger rassenafdelingen en importbeleid:
Gerrie van Alst
Poelstraat 15 | 5371 KJ Dieden | tel. 0486 - 412510 |gerrie@vssschapen.nl
Lay-out De Ruif en website www.vssschapen.nl:
Hanneke Noij
Grotestraat 22 | 6617 AJ Bergharen | tel. 06-42309118 | vssschapen@gmail.com
Meer informatie over administratieve zaken?
Dan kunt u terecht bij onze administrateur:
Harry Hoving
Gageldijk 1 | 7241 RJ Lochem | tel. 0573 25 25 56 | Fax: 0573 25 25 76 | harryhoving@vssschapen.nl

Nuttige links met interessante informatie
w w w .plat f or m - ks g .n l | w w w .mi nlnv .nl | w w w .pv e .nl | w w w .s c hape nn et .c o m
w w w .landl ev en .n l | w w w .l ev en d eh a ve .nl | w w w .h et s chaap .nl w w w .gd de ve nt er .c o m
w w w .sch ap en d okt er . n l | w w w .w ol - ve zel s .nl | w w w .h obb ydi er ho ud er .nl
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