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Dag van de Wol 
 

Op 10 september a.s. wordt voor de 6e keer de Dag van de 
Wol georganiseerd.  
Alle informatie vindt u op www.dagvandewol.nl. 
 
Voor de wolbespreking zoeken wij nog vachten, dus nodigen 
wij u van harte uit om het e.e.a. mee te nemen. 
 
Er zijn vele workshops, waaronder; spinnen, weven, vilten en 
verven. Dus voor ieder wat wils! Voor sommige workshops 
moet u zich aanmelden. Houdt hier rekening mee! 
 
De Dag van de Wol wordt gehouden op Zorgboerderij de 
Burgthoeve in Oijen (bij Oss), begint om half 11 en sluit om 5 
uur. Toegangsprijs is € 2,-. 
 

Graag tot ziens op 10 september aanstaande! 
 

Fokken, hoe doe je dat? 
 

Levende Have publiceerde in 2010 en 2011 
een serie artikelen over fokkerij en erfelijkheid.  
De reeks van artikelen is inmiddels 
gebundeld in het dossier Fokkerij op de 

website 
http://www.levendehave.nl/dossier/fokkerij. 
 
De serie artikelen helpt houders van dieren 
meer bewuste keuzes te maken in hun 

fokkerijwerk en op die manier bij te dragen 
aan genetische diversiteit, dierenwelzijn en 
diergezondheid.  
 
Fokkerij is het verbeteren van de erfelijke 
aanleg van de dieren in de volgende 

generatie door de beste dieren uit de 
huidige generatie te gebruiken als 
ouderdieren. Wanneer je dat generaties lang 
systematisch doet, beantwoorden de 
nakomelingen steeds meer aan jouw doel.  
Maar in de fokkerij kom je aangename en 

onaangename verrassingen tegen, omdat 
bij het doorgeven van de erfelijke aanleg 
naast een aantal wetmatigheden ook het 
toeval een rol speelt. 
 
Bron: Levende Have 
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Inspecteursbijeenkomst te Nijkerk 
 
De inspecteursbijeenkomst is dit jaar georganiseerd bij familie Van Wijnen in Nijkerk. We werden 
zeer gastvrij ontvangen op een prachtige locatie, met heerlijke zelfgemaakte appeltaart en een 
heerlijke lunch! Ook de 2 bijzondere rassen die de inspecteurs voorgeschoteld kregen, de 
Perisian Blackhead en de Castlemilk Moorit leverden voldoende discussie en bijzondere 
informatie op. De rasstandaards werden erbij gehaald en er werden voorstellen voor 
aanpassingen besproken. In de volgende “de Ruif”zullen we deze 2 rassen nader bespreken. 
 
Besproken onderwerpen kort uitgelicht: 
 

• Puntenbalken:    Momenteel wordt er weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

een puntenbalk op te laten maken van individuele dieren.  Dit is jammer, omdat juist 

deze puntenbalken de kwaliteit van het dier inzichtelijk maakt. De scores van het dier 

worden op het stamboekpapier vermeld.  We willen graag het opmaken van de 

puntenbalken stimuleren, immers, zo wordt de kwaliteit van de dieren, en de 

vooruitgang in de fokkerij goed inzichtelijk.                           

De klasse indeling is als volgt: vanaf 90 punten of meer uitmuntend   

                         van 85 tot 90 punten      zeer  goed                                                                 

     van 80 tot 85 punten  goed   

     minder dan 74 punten           slecht                          

We willen de uitzonderlijk goede dieren promoten. Onze inspecteurs gaan hiervoor 

dezelfde systematiek hanteren die in het buitenland gebruikelijk is. Dieren die 

gemiddeld meer dan 85 punten scoren zijn een voorbeeld voor de fokkerij. We willen 

deze ”paradepaardjes” dan ook jaarlijks in het zonnetje zetten, want deze dieren zijn 

waardevol voor de fokkerij. Alleen van volwassen dieren ( min 1 jaar oud)  kan een 

puntenbalk opgemaakt worden, dit omdat de uitgroei van lammeren van veel 

factoren afhankelijk is. Wanneer iemand wel een puntenbalk van een lam wil laten 

opmaken, kan dat, maar is de score “voorlopig”. Pas op de leeftijd van minimaal 1 

jaar kan een definitieve puntenbalk opgemaakt worden. 

• Kuddecompetitie: de punten voor gezondheid, verzorging en houderij waren in het 

verleden vrij subjectief. Daarom is de ‘code goed houderschap’ als basis gekozen om 

dit punt wat concreter te maken. De Inspecteurs gaan hierover met de fokkers in 

gesprek. Jan is via het platform in gesprek met LNV en het productschap om subsidie 

te verwerven voor het uitgeven van de ‘code goed houderschap’. Het platform wil de 

code aanbieden aan minister Bleeker. De eindronde wordt in oktober gehouden. 
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Schapengezegdes 
 

Hieronder volgen enkele schapengezegdes welke door Carla van Leeuwen - een vervent verzamelaar 

van schapenartikelen  -  in de loop der jaren zijn verzameld. Op de website van de VSS vindt u meer van 

dergelijke gezegdes. Uiteraard kunt u ook het schapen spreekwoordenboekje kopen, waarmee u tevens 

een donatie doet voor de clubkas.  

 
Een goede herder zal zijn schapen wel scheren maar niet villen 

Een verstang persoon zal niet te veel willen waarvan hij profijt heeft 

 

Eén schurftig schaap bederft de ganse kudde 
Een slecht mens kan het voor een hele groep bederven 

 

Je moet een schaap scheren als het wol heeft. 

Je moet het juiste moment afwachten 

 

Wie zich tot schaap maakt wordt door de wolven gevreten 
Wie te zachtmoedig is zal door anderen onder de voet worden gelopen 

 

Als je 's nachts niet kunt slapen, probeer dan niet de schaapjes te tellen, maar praat eens met de herder. 

Ga de oorzaak zoeken 

 

Ik werk om een schaap te kopen, niet om er zelf één te worden 
Werken is niet de hoofdzaak in het leven 
 

 

Dag van het schaap succesvol verlopen 
 
De Dag van het Schaap is een geslaagde dag geworden. 18 juni heeft de organisatie 3.500 bezoekers 
mogen verwelkomen. Er was een prima sfeer en veel nieuws te zien en te beleven. Ook dit jaar is wederom 
bewezen dat dit schapenevenement uniek is voor de Nederlandse schapenhouderij. 

Nieuwe producten, verrassende kampioenen, kunstexposities, een veelzijdig wolplein en diverse 
demonstraties zorgden ervoor dat de bezoekers een volle dag konden vertoeven op het 
evenemententerrein in Ermelo. 
De VSS was met vele schapenrassen vertegenwoordigd en ook bij de stand was het doorlopend druk.  
Via deze weg willen we de vele vrijwilligers en de schapenhouders die hun rassen gepresenteerd hebben 
bedanken voor hun bijdrage. Mede dankzij jullie is De Dag van het Schaap succesvol verlopen. 

Op onze website vindt u een mooi,  7 pagina tellend, artikel uit het vakblad ‘Het Schaap’ over De Dag van 
het Schaap. Dit artikel geeft een goede impressie van deze dag. 

www.vssschapen.nl/evenementen/dag-van-het-schaap 
 

Vervolg pagina 2: Inspecteursbijeenkomst 

• Stamboekadministratie: De Falko invullijsten van vorig jaar werkten goed. Deze worden 

dit jaar weer gebruikt. Harry komt ook handmatige lijsten tegen, omdat de dieren nog 

niet in het systeem zitten. Ook het verzoek om geen bijschrijvingen te doen, omdat 

deze dieren nog niet in het systeem zitten. Wanneer een fokker niet alle dieren 

ingevoerd heeft en wel gekeurd willen hebben, moeten ze de complete lijst invullijst 

naar de inspecteur sturen. Pas daarna worden de dieren ingeschreven in het 

stamboek. 

Na deze informatieve dag bedankt Jan van de Zanden de familie Van Wijnen voor de alle 
gastvrijheid. 
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Enquêteformulier van de wolcommissie van de VSS 
 
De Wolcommissie van de VSS doet in 2011 onderzoek onder fokkers van schapen en 
wolliefhebbers. Doel is om te inventariseren welke wensen er bestaan voor de verwerking van 
de wol van uw schapen en de wensen voor de wolgebruikers. U wordt vriendelijk uitgenodigd 
om deze enquête in te vullen en te sturen naar vsswol@gmail.com of u kunt het afgeven op de 
Dag van de Wol. De enquête kunt u vinden op de website van de vss onder het kopje actueel 
of onder gezondheid en welzijn – wol.  
Daar kunt u het word document downloaden en invullen. 
Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen! 

Cursus voor behalen van wolkeurmerk – 5 november 
 
Via de webwinkel van de VSS wordt het in de toekomst mogelijk om ruwe wol (vachten) aan 
te bieden. Omdat de VSS kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, ziet ze graag dat fokkers 
die vachten verkopen een keurmerk krijgen. Alleen vachten met dit keurmerk kunnen via de 
webshop worden verkocht. 
 
Om dit keurmerk te halen wordt een cursus gegeven. In deze cursus wordt geleerd waaraan 
de vacht moet voldoen om dit keurmerk te krijgen. De cursus bestaat uit een theorie- en 
praktijkgedeelte inclusief lunch. De cursus start 10.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur.  
Iedere deelnemer zal worden verzocht om twee goede vachten mee te nemen.  
 
De uitgezochte wol zal worden ingekocht door de VSS voor € 3,- per kg om mee te draaien 
in de pilot. Deze wol zal worden gekaard in een spinnerij in Duitsland. Het is ook mogelijk om 
gekaarde wol terug te krijgen. Deze wol zal via de website worden verkocht. 
 
De cursus wordt gegeven door Cecile Sarneel en Betty Stikkers en kost € 47,50. 
De datum van deze cursus is 5 november. Bij meer dan 16 cursisten wordt er een extra 
datum ingepland. 
Voor meer informatie: b.stikkers@shetlandsheep.nl 
 

 

Veno verhuist! 
 

Het bedrijf Veno in De Goorn is verhuist naar een  
fonkelnieuw bedrijfspand. Dat is drie keer zo groot als het  
huidige pand. “We groeiden uit ons jasje”, zegt Gerard  
Veldt die samen met Ton Noom het bedrijf Veno runt.  
 
Veno bestaat 20 jaar. Het bedrijf is gespecialiseerd in  
stalinrichtingen en hekwerken voor schapen en geiten.  
De meeste producten worden in de eigen fabriek  
gemaakt. 
 
Het nieuwe adres van Veno is: 
 
 
  
Schoffel 16, 1648 GG De Goorn. 

Tel. 0229-544100 / www.venostal.nl 
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Rassenbijeenkomsten 
 
 

De afgelopen maanden zijn er diverse rassenbijeenkomsten geweest. Om jullie een 
indruk te geven van deze bijeenkomsten hebben enkele VSS leden een kort verslag 
gemaakt van deze leerzame en gezellige bijeenkomsten. Wellicht brengen wij u ook 
op het idee om een bijeenkomst te organiseren voor uw eigen ras. Zeer informatief! 
Lees de drie verslagen op de volgende pagina’s… 
 

 
Bijeenkomst Coburger Fuchs - houders  
 

21 mei 2011 

Door Peter van der Poel 

 

 

Op uitnodiging van Richard Wiegerinck onze rassenvertegenwoordiger hebben wij 
als Coburgerfuchs houders een zeer interessante en leerzame dag gehad. 
Na de ontvangst met een kopje koffie en een inleidend woordje van Richard, die de 
opkomst toch wat tegen vond vallen, hebben wij eerst het jaarverslag en de 
overzichten van de activiteiten 2010 besproken.  
 
Hierna volgen de geplande activiteiten voor 2011, zoals deelname aan Dag van het 
Schaap op 18 juni, Farm & Countryfair IJzerlo 24, 25 en 26 juni, de Schapendag in 
Odilliapeel op 10 juli en de dag van de Wol op 10 Sept. In overleg zal worden 
bekeken wie er met zijn rasschapen vertegenwoordigd zal zijn. 
Samen met een van de aanwezige leden (Carla Snels) hebben wij een 
kostenoverzicht bekeken en besproken en wat we eigenlijk als vraagprijs voor de 
schapen moeten rekenen om toch kosten dekkend te zijn. Natuurlijk zijn de kosten bij 
een groter aantal minder dan als bij een kleine fokker, hoewel de meeste fokkers 
maar 1 tot 10 dieren heeft. 
 
Erik Schuiling heeft een bijdrage geleverd met zijn verhaal over de bloedlijnen en de 
mogelijkheden om inteelt zoveel mogelijk te voorkomen. 
Voor ons ras waren de inteelt percentages op totaal van 659 dieren slechts 21 dieren 
ingeteelt. Een andere opmerkelijke vaststelling was dat 50% van de nakomelingen 
komt van13% van de rammen. 
Wij hebben ook afgesproken de rammen beperkt in te zetten en veel rammen in 
korte tijd in te zetten. Nu er volop jonge rammen zijn kan men beter goede jonge 
rammen nemen om de kwaliteit van onze dieren te verbeteren. 
 
Na onze pauze met een heerlijke kop soep en een broodje zijn wij onder leiding van 
Keurmeester Henk Slaghuis naar een fokker geweest om zelf 7 rammen te keuren. 
Hier werden wij gewezen op wat de plus en min punten waren bij de aanwezige 
rammen en werd er vergeleken of wij dezelfde mening hadden bij onze beoordeling 
als de keurmeester van de VSS. Natuurlijk valt over de kleur te twisten maar de 
kenmerken welke zijn vastgelegd waaraan de Coburgerfuchs moet voldoen vormen 
toch de kwaliteit van ons schaap. 
 
Al met al een dag om niet te vergeten, en na een bedankje voor de goed verlopen 
dag aan Richard, ging ieder weer huiswaarts. Wij hopen op weer een nieuwe 
uitnodiging volgend jaar met meerdere deelnemers. 
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Fokkersbijeenkomst Solognote  
 

29 mei 2011 

Door Judith Steginga 
 

Zondag 29 mei zijn we met een  aantal fokkers in Dieden bij elkaar gekomen om te 
praten over het Solognote-schaap. Onder meer het opzetten van een rammenpool, 
de inbreng van rammen en ramlammeren van verschillende fokkers en 
vertegenwoordiging van het ras op tentoonstellingen kwam aan de orde.  
 
We hebben de kudde van Gerrie en Inge bekeken, zo ook even langs de rammen 
geweest, die in een weitje verderop stonden.  
Het is mooi om eens bij een ander in de stal te kijken, je doet er altijd weer ideeën 
op. De lunch was prima verzorgd; Inge had heerlijke soep met broodjes voor ons 
klaar staan. 
  
Ons ras is in Nederland niet zo algemeen bekend. Aan de ene kant mooi, het ras 
blijft exclusief... maar aan de andere kant ook jammer. We willen toch allemaal onze 
lammeren verkopen, het ras uitzetten en uitbreiden... want zeg nou zelf: iedereen 
vindt zijn eigen schaap toch het mooist? 
  
We merken dat er toenemende belangstelling is voor de wol van de Solognote. De 
wol is namelijk prima te spinnen en te vilten. Graag verwijs ik jullie dan ook naar onze 
website: www.doldestee.nl 
Daar staat een schat aan informatie op, over ons wel heel mooi, authentiek en sober 
ras: de Solognote.  
Interesse gekregen voor dit prachtige ras? Neem dan contact op met onze 
rasvertegenwoordiger Gerrie van Alst (gvanalst@home.nl).  
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Fokkersbijeenkomst Walliser Swartznase 
 

14 mei 2011 

Door Bennie Feije 
 

Op zaterdag 14 mei 2011 heeft er een fokkersbijeenkomst plaats gevonden van de 
Walliser Swartznase bij Van Ramshorst te Lochem. 
 
Na een hartelijke welkom door Bert van Ramshorst, met koffie en gebak, zijn de 
fokkers onderleiding van de inspecteurs Wim Nijhof en Bennie Feije de aanwezige 
dieren gaan beoordelen en inspecteren.  
 
De deelname was groot en er was een goede discussie over de beoordeling en 
kwaliteit van de aanwezige dieren. De dieren waren in twee groepen ingedeeld, te 
weten de eerste groep van nog niet zo lang aangekochte dieren uit Zwitserland en 
hun inmiddels geboren nakomelingen. De tweede groep bestond uit dieren 
waarmee Bert al lange tijd heeft gefokt. 
Men was van mening dat de groepen wel iets van elkaar verschillen maar dat de 
kwaliteit van de aanwezige dieren erg goed was.   
   
Al met al een geslaagde en erg leerzame middag.  
 

 

           

 
  
 

 

 

     
 

 

Op afstand worden de dieren met 
kundige fokkers ogen bekeken. 
 

Bert showt een van zijn rammen aan zijn 
collega’s. 
 

Er wordt door de deelnemers enthousiast 
beoordeeld en gekeurd. 
 

Keurmeester Wim aan het 

beoordelen. 
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Inscharen van schapen 

Het registreren van in- en uitscharen is per 1 januari 2010 vervallen. Vanaf deze datum heeft u 
twee mogelijkheden bij in- en uitscharen: 

• Op het perceel waar de dieren naar toe gaan, lopen geen andere dieren en u neemt 
het perceel tijdelijk in gebruik via een mondelinge of schriftelijke gebruiksovereenkomst. 
Dit perceel wordt tijdelijk tot uw UBN gerekend en u hoeft geen registratie in de I&R 
centrale databank te doen.  

• Het perceel kan niet tijdelijk tot uw UBN worden gerekend, omdat er andere dieren lopen. 
U schaart dan de dieren uit en doet een afvoermelding aan de I&R centrale databank. 
De inschaarder (tijdelijke houder) doet een aanvoermelding. Bij terugkomst van de dieren 
doet de inschaarder een afvoermelding en u een aanvoermelding aan de I&R centrale 
databank. De inschaarder moet in dit geval altijd een UBN voor de diersoort schapen en 
geiten hebben. 

Belangrijk!   
Voor de mestwetgeving of de subsidieregelingen kunnen afwijkende regels gelden voor in- en 

uitscharen. 

37ste Schapendag in Odiliapeel 
 

 

Door Ditske de Heus 
 

Op 10 juli ‘s ochtends vroeg vertrok ik samen met Dick Golverdingen naar Odiliapeel. Ik had een Oxford-
Down ooi met 2 van haar ramlammeren meegenomen. Dick had geen schapen meegenomen, mede 

door alle verplichtingen van Q-koorts en entingen. Erg jammer is dat, omdat er zo veel minder rassen 
waren vertegenwoordigd deze keer. 
 
Bij aankomst werden we heel goed ontvangen, hokjes met stro stonden klaar voor de schapen en wij 
werden hartelijk begroet door organisatie. Er waren tien schapenrassen, angorageiten en alpaca’s te 
bewonderen. Tevens vond er een keuring plaats van Bleu du  

Maine schapen, dit ras was zeer goed vertegenwoordigt. 
 
Aan het einde van de middag werd het mooiste dier van het  
evenement uitgekozen. En mijn Oxford-Down ooi  kreeg de prijs;   
‘MOOISTE DIER VAN DE DAG’. Hier was ik natuurlijk supertrots  
op. Vooral ook, omdat ik haar zelf heb gefokt. Met een mooie  

beker en een grote bos bloemen gingen we rond 17.00 weer  
huiswaarts. 
 
Het was een gezellige en een, door vereniging St. Ovilio,  
goed georganiseerde dag. Hopelijk zijn er volgend jaar meer  
schapenrassen aanwezig. 
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 Wisselend weer maar gezellig druk op Farm & Country Fair  
 
Het zit er weer op,  de Farm & Country Fair 2011.  
Met op vrijdag plensbuien, zaterdag de hele dag motregen en zondag prachtig weer. Ondanks de 

regen was het op vrijdag en zaterdag gezellig druk. De regen had als voordeel dat veel mensen de 
beschutting opzochten van onze tent, zodat wij ook zaterdag niet te klagen hadden over 
belangstelling!   
De zondag was zoals gewoonlijk de drukste dag, maar omdat het terrein erg groot is, had men toch 
alle ruimte en voelt het niet te vol op het terrein. 
De  ‘schapen en wol’ tent was dit jaar bijzonder ruim opgezet. Daardoor konden we ons als 

vereniging van speciale schapenrassen goed presenteren. Helaas was het aantal deelnemers , 
mede door de verplichte q-koorts entingen , iets  lager dan de voorgaande jaren.  
 
De volgende VSS rassen werden gepresenteerd: 

Rouge de l ‘ Ouest  Carel van Amersfoort 
Poll Dorset   John van den Berg 

Shetland   Andre Heijenk 
Devon & Cornwall  Burt van Ramshorst 
Cambridge   Jan van de Zanden 
Herdwick   Henk van den Berg 
Solognote   fam. Dekker 

Coberger Fuchs  Hans Jacobs 
South Down   Henk van den Berg 
Wallischer Schwarznase Hans Jacobs 
Scottish Blackface  Joice Reussink 
 
Wij willen alle eigenaren  ontzettend bedanken voor het 

deelnemen aan de Fair! Het was dit jaar erg moeilijk om mensen bereid te vinden om met hun 
dieren op pad te gaan. 
 
We zijn dan ook erg blij met al deze enthousiaste leden, en ook, niet te vergeten, alle vrijwilligers die 
geholpen hebben! 
Hans, bedankt voor het lekkere eten, Rene voor de organisatie, Janneke, Marjo, Marion, Aldert, voor 

het helpen in de winkel/ info stand, Betty voor weer 3 dagen lang wol keuren, Richard  voor de 
opbouw en de organisatie, Carel voor het transport van alle spullen!  
 
Alles was weer prima voor elkaar.  Er werd weer goed gebruik gemaakt van de koffiehoek, waar 
gelegenheid was voor VSS leden om even te zitten en bij te praten. 
 

Op zondag kwam Burt met het idee een heuse wedstrijd ‘raad het gewicht van de vacht van Kersje’ 
te houden. Er waren ca 30 bezoekers die wel een poging wilden wagen. Voor Burt was het wel even 
zweten ( maar dat had Kersje al veel langer gedaan)  en de prijs; een heerlijke pot honing van de 
Lochemse bijen, was voor de winnares Shania, die het dichtst bij het gewicht van 6,6 kilo zat! 
Shania was trots en blij met haar prijs, en Kersje vooral met haar zomertenue!  
 

Kortom, de fair was weer héél erg geslaagd. We hopen dan ook dat we volgend jaar weer een 
beroep op u mogen doen, en  hopen dat er vooral ook nieuwe mensen zijn die mee willen helpen, 
of gewoon gezellig één dagdeel  aanwezig kunnen zijn. 
Het is zeker de moeite waard! 
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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  
 
Secretaris:     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:   Erik Schuiling 

Eekterweg 17 | 8097 PC Oosterwolde | tel. 0525 62 19 59 |  
 
Administratie:      Harry Hoving 

Gageldijk 1 |  7241 RJ Lochem | tel.  0573 25 25 56 | Fax: 0573 25 25 76 | harryhoving@vssschapen.nl  
 
De Ruif en website www.vssschapen.nl:   Hanneke Noij 

Grotestraat 22 | 6617 AJ Bergharen | tel. 06-42309118 | vssschapen@gmail.com 

 

Nuttige links en interessante informatie 
 
Er is op het internet heel veel informatie te vinden over schapen, rassen, verzorging en nog veel meer. Via deze 
websites kunt u uzelf vaak ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u dan de nieuwe informatie 
en ontwikkelingen. Het is goed om eens een rondje te gaan ‘surfen’ op het web. U wordt er vast wijzer van! 
Enkele interessante links willen wij u niet onthouden: 
 
www.platform-ksg.n l   
www.min lnv.n l   
www.pve.n l   
www.schapennet .com  
www.landleven.n l   
www.levendehave.n l   
www.hetschaap.n l   
www.schapendokter .n l   
www.wol-vezel s .n l   
www.hobbydierhouder .n l   
 

Bekijk deze sites eens en schrijf u in voor de nieuwsbrieven.  

 


