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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter: 
VACATURE
 
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218
 
Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
 
Lid: 
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Lid: 
VACATURE
 
Lid: 
VACATURE
 
Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
tel. 071-403 03 23,
 
Contributie per 01-01-2019:
Senior leden (NBvV)              €42,00
seniorleden (vereniging)         €20,00
jeugdleden                               €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”-
Katwijk
 
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
 
 
Voorpagina: foto-'s van Alois van Mingeroet
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Beste leden,
 
Voor degene die zich ingeschreven hadden voor de
jaarlijkse tentoonstelling is het al bekend dat de
jaarlijkse vogeltentoonstelling is afgeblazen. Wat de
doorslag bij het bestuur heeft gegeven was het be
richt dat stond in de Katwijkse Post. Dit bericht
luidde als volgt:
 
RECORD AANTAL BESMETTINGEN
Het aantal besmettingen in Katwijk loopt flink op.
Vorige week werden 774 nieuwe besmettingen gemeld
bij de GGD Hollands Midden, het hoogste aantal
sinds het begin van de pandemie. Een week eerder
waren er dat 460. Er werden vorige week ook twee
Katwijkers opgenomen in het ziekenhuis en één
plaatsgenoot overleed aan het virus.
Ruim een kwart (26,9 procent) van de Katwijkers die
zich vorige week liet testen was positief. In de regio
scoort alleen Bodegraven-Reeuwijk (28,2) hoger.
Het gemiddelde in de regio ligt op 22,2 procent.
 
Daarbij kwamen op vrijdag 26 november nog de
nodige corona regels van de regering bij. Aangezien
dat 95 % van de leden zich bevindt in de risico groep,
vond het bestuur dat deze beslissing genomen
diende te worden. Natuurlijk vindt het bestuur het
jammer. Een jaar geen tentoonstelling oké, maar nu
2 jaar achter elkaar!!! Echter de gezondheid van de
leden gaat boven alles. In de regio zijn sinds het
oplopen van de besmettingsgraad slechts 2 tentoon
stellingen doorgegaan beide met de nodige maatre
gelen. Laten we hopen dat het nieuwe jaar ons beter
gestemd is.
 
Zo zijn ook de klaverjasavonden tot nader bericht
afgelast.
 
Of de vogelbeurs annex voerverkoop van 18 decem
ber doorgaat is nog niet  beslist.
 
Los van bovenstaande wil het bestuur eenieder
prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe
wensen.
 
Het bestuur

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
Na een stormachtige week wat het weer betreft is
het ook een stormachtig begin van het klaverjassen
geworden. Na de 1e ronde op 1 oktober hebben we
15 oktober de 2e en een week later , 22 oktober, al
de 3e ronde gespeeld. Dit allemaal om weer een
beetje in het ritme te komen zullen we maar zeggen.
De opkomst is tot nu toe heel acceptabel te noemen.
Nu we allemaal zijn warmgedraaid gaan we weer
over op een wat rustiger schema.

De 2e ronde werd bezocht door 14 spelers, die er
weer een mooie strijd van maakten. Winnaar is
geworden Jan Schaap met 5.129 punten; de eieren
vielen ditmaal ten prooi aan Peter Schaap met 4.024
punten en de “wilde” werd gewonnen door het
koppel Jaap van der Bent en Maart Hazenoot met
2.082 punten. Jammer dat die “wilde” niet meetelt
voor de competitie jongens.
 
De 3e ronde is gespeeld door 16 spelers, dus geluk
kig geen stilzitters deze avond. Ook nu weer een
spannende strijd die deze keer is gewonnen door
Hans Hazenoot met 5.531 punten. Omdat de eieren
van de eerste ronde op waren probeerde Gerard van
der Plas zijn voorraad aan te vullen. En met succes:
met 3.481 punten gingen de eitjes met Gerard mee.
Het klapstuk van de avond, de “wilde”, is gewonnen
door Arie Houwaard en Arjan van der Plas met
1.847 punten.
 
Al met al is Troef Boer zeer tevreden met de op
komst deze avonden en de leuke sfeer ook voor en
tussen de rondes. De volgende ronde staat gepland
op 12 november.
 
Hier de uitslag van 15 oktober:
Jan Schaap                                        5.129
Wim van der Plas                              4.980
Jaap de Mol                                       4.970
 
en die van 22 oktober 2021:
Hans Hazenoot                                5.531
Mart Vlieland                                   5.088
Jan Schaap                                        5.030    
 
Troef Boer.
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Het hoekje van de natuurliefhebber

De huismus
                       (Passer domesticus) 
Op veel plaatsen in Nederland komen nog opval
lend weinig huismussen voor. In onze minituin van
6 op 12 meter in de Bongerd zou je dat niet zeggen.
Want we hebben het hele jaar door 60 tot 100
huismussen te gast. Ligt natuurlijk aan het doeltref
fend voederen. Tijdens de zomermaanden komen
ze met hun jongen, naar onze tuin en voederen deze,
terwijl we vanop 4 meter dit schouwspel mogen
bewonderen. In de vorige edities van Fendert Lo
kaal verscheen er een artikelen reeks over “Verant
woord vogels voederen het hele jaar”. En hang ook
eens enkele nestkasten op in de tuin, voor de huis
mus. Bij de Bosrand, Welkoop of in een ander
tuincentra zijn prima nestkasten te koop. Wie een
beetje handig is kan ze ook zelf in elkaar knutselen.
Wel zorgen dat ze minimaal op 2 meter hoogte
hangen en met de invlieg opening Noordoost en om
het simpel te houden met de invliegopening richting
waar de zon opkomt. Maar niet in de volle zon. En
uiteraard dat katten er niet bij kunnen.

Volgens de nationale vogeltelling staat de huismus
nog steeds op één, maar in de laatste 50 jaar is het
aantal huismussen in ons land gehalveerd. En een
belangrijk reden van het achteruitgaan, is dat in de
moderne huizen de mussen niet meer onder het dak
hun nesten kunnen bouwen. Dus een beetje hulp in
de vorm van een geschikte nestkast kunnen de
mussen goed gebruiken. Shell Moerdijk gaf pas nog
het goede voorbeeld door 100 nestkasten op te
hangen. Goed bezig Shell Moerdijk.
 
Huismussen behoren tot mijn 500 favoriete vogels.
Ik heb in onze tuin een kleine vogelfotografie hut
gebouwd (laten bouwen) en van daaruit kan ik onze
tuinvogels prima fotograferen. De bijgaande foto is
een van onze tuin huismussen en het is een manne
tje, hoe ouder ze worden des te mooier ze zijn, was
dat met ons ook maar zo. Als je huismussen vanop
afstand ziet zijn het maar saaie bruine vogeltjes,
maar als je ze van dichtbij bekijkt zijn het best
kleurrijke vogels, vooral de mannetjes.
 

De foto-'s zijn gemaakt met een Canon 5 D Mark
IV, Canon lens 300 mm f2.8. Diafragma 4.5 , iso
320, sluitertijd 1/800 ste en witbalans handmatig op
Bewolkt.
 
Alois van Mineroet

Goudvink overwintert in Nederland, Gelderse
roos heeft opvallende bessen.
 
Als je een plompe, feloranje vink ziet, weet je direct
dat het om een goudvink gaat. De opvallende
mannetjes springen direct in het oog. Vrouwtjes zijn
met hun bruine kleur wat minder opvallend, maar
zijn toch onmiskenbaar door hun gezette vorm,
dikke snavel en zwarte petje. Op dit moment is de
kans dat je een goudvink ziet weer groter, want
goudvinken uit Duitsland en Scandinavië overwin
teren in Nederland. Vooral de duinen en het midden
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Goudvink (flickr)

Gelderse roos (Bron: Jan van der Straaten)

en oosten van het land zijn goede plekken om
goudvinken te zien. Ze bezoeken ook wel eens
voedertafels, dus zorg voor een goede voorraad
zaden en hoop op mooie bezoekers!

Als bomen en struiken hun blad verliezen, zijn de
hangende vruchten extra opvallend. Veel besdra
gende struiken worden volop bezocht door vogels
(zoals de goudvink). Er is één struik die nu opval
lende bessen draagt, maar waar je weinig vogels op
zult zien zitten: de Gelderse roos. Deze struik heeft
zijn blad inmiddels verloren, maar draagt nog hel
derrode bessen. Ze zien er smakelijk uit, maar dat
zijn ze niet. Ook vogels mijden de bessen, in ieder
geval tot het gevroren heeft. Een uitzondering is
de pestvogel: wanneer deze vogels Nederland be
zoeken, smullen ze van Gelderse roos. Dit najaar
zijn er echter nog geen pestvogels waargenomen in
Nederland. Na een periode met vorst eten krams
vogels en andere lijsters de bessen van de Gelderse
roos wel. Let tot die tijd eens op of je de opvallende
bessen kunt zien hangen.
Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl

                   zwart stern  bron: vroegevogels.BNNVARA.nl

Zorgen over gevolgen nieuw mestbeleid voor
waterkwaliteit

Natuurorganisaties spreken hun zorgen uit over het
nieuwe mestbeleid van het ministerie van Land
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat
nieuwe beleid zal er namelijk niet toe leiden dat ons
water in 2027 schoon is en voldoet aan de Europe
se (water)doelen. Dat kan alleen met een grootscha
lige, duurzame transitie van de landbouw. Dit
schrijven Vogelbescherming Nederland, Natuur
monumenten, LandschappenNL en de Natuur en
Milieufederaties in hun reactie op het voorgestelde
7e ‘Actieprogramma Nitraatrichtlijn’. Schoon
water is essentieel voor onze natuur en biodiversi
teit.
 
Het doel van het voorgestelde mestbeleid is om de
waterkwaliteit te verbeteren. Het wil voorkomen
dat de meststof nitraat in het oppervlakte- en
grondwater terechtkomt. De natuurorganisaties
steunen de verhoogde ambitie en de voorgestelde
verplichte maatregelen in het Actieprogramma,
maar geven aan dat alleen met een snelle omscha
keling van intensieve naar extensieve landbouw de
Europese waterdoelen op tijd gehaald kunnen
worden.
 
Teo Wams, directeur Natuurmonumenten: “Tien
jaar lang is geprobeerd met vrijwillige maatregelen
ons water schoner te krijgen. Dat is niet gelukt.
Op Europese kaarten kleurt Nederland rood van
wege de slechte waterkwaliteit. Nederland scoorde
in 2019 zelfs het slechtste van alle Europese landen.
Slechts 1 procent van al onze Nederlandse wateren
krijgt de status ‘goed’. Dat is dramatisch voor onze
kwetsbare natuur. Een overschot aan meststoffen
zorgt voor te voedselrijk water waardoor kwetsba
re planten en dieren doodgaan.”
 
Extra maatregelen nodig
Ook zijn verplichte bufferstroken langs water een
voorwaarde om te zorgen dat er minder vervuilende
stoffen in het water komen. Daarnaast pleiten de
organisaties voor meer samenhang met ander be
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leid. Maatregelen die stikstof tegengaan, natuur
ontwikkeling bevorderen en water de ruimte geven
dragen namelijk óók bij aan schoner water. De
natuurorganisaties willen verder meer controle op
mestfraude, onder andere door het fijnmaziger
meten van concentraties nitraat in sloten.
 
Gebrek aan vooruitgang
Met het nieuwe Actieprogramma wil het ministerie
van LNV aan de Europese Commissie weer toe
stemming vragen om meer mest in onze bodem te
brengen. Dat is de zogenoemde derogatie. Het is
zeer de vraag of die derogatie nogmaals verleend
gaat worden. Vanuit de EU komen kritische gelui
den over de Nederlandse waterkwaliteit en het ge
brek aan vooruitgang om daar wat aan te doen. De
eurocommissaris van Milieu heeft al aangegeven
dat de maatregelen die het ministerie in het Actie
programma voorstelt, geen blijk geven van de ernst
van het Nederlandse waterprobleem.
 
De natuurorganisaties stellen verder dat het volle
dig behouden van de derogatie leidt tot minder
economische prikkels om de landbouw te extensi
veren. Het staat daarmee herstel van de natuur en
biodiversiteit in de weg. Minder derogatie mag
echter niet leiden tot meer gebruik van kunstmest,
want dit is óók schadelijk voor het water. Alleen
een algehele vermindering van het gebruik van
meststoffen kan de druk op de waterkwaliteit ver
minderen.
 
Gevolgen voor moerasvogels
Hoge mestgift op landbouwpercelen zorgt ervoor
dat door uitspoeling het grond- en het oppervlak
tewater veel te voedselrijk wordt. En dat leidt ertoe
dat zowel watervegetaties als de populaties van in
secten en amfibieën verarmen in omvang en varia
tie. Hierdoor komen bijvoorbeeld kwetsbare moe
rasvogels als grote karekiet en zwarte stern in de
problemen, zelfs in natuurgebieden. De hoge mest

gift zorgt op de percelen zelf voor onder andere een
eenzijdig, kruiden- en insectenarm grasland en
verarming van de bodemfauna, met bijvoorbeeld
maar één soort regenworm. Het is een van de be
langrijkste oorzaken voor de achteruitgang van
weidevogels, zoals de grutto.

1 op de 5 vogelsoorten in Europa met uitster
ven bedreigd
 
Jeanet van Zoelen Medewerker Vogelbescherming
Uit de nieuwe Europese Rode Lijst van Vogels, die
BirdLife International gisteren heeft gepubliceerd,
blijkt dat 1 op de 5 vogelsoorten in Europa met
uitsterven wordt bedreigd. Daaronder veel vogels
van het platteland.
 
Het risico op uitsterven in een bepaald gebied, van
maar liefst 544 vogelsoorten in meer dan 50 landen
en gebieden in Europa, wordt overzichtelijk ge
maakt met de nieuwe, vierde editie van de Europe
se Rode Lijst van Vogels. Hij werd gisteren gepu
bliceerd door BirdLife International, de wereldwij
de koepel waarin ook Vogelbescherming een Part
ner is. De gegevens zijn verzameld door duizenden
experts en vrijwilligers en elke soort kreeg een label,
uiteenlopend van 'gevoelig' tot 'uitgestorven'. Het
beeld dat eruit naar voren komt, is schokkend.
 
Relevant, want vogels zijn erg gevoelig voor veran
deringen in hun omgeving en daarmee de perfecte
graadmeter voor het welzijn van onze planeet. Als
de vogels in gevaar zijn, is dat een duidelijke indi
catie dat ook de rest van de natuur, waaronder de
mens, gevaar loopt.
 
 

Belangrijkste bevindingen
De belangrijkste bevindingen uit het nieuwe Rode

Eider: van kwetsbaar naar bedreigd.
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Lijst rapport zijn:
1 op de 5 vogelsoorten in Europa wordt (bijna) met
uitsterven bedreigd
1 op de 3 vogelsoorten in Europa is de afgelopen
decennia afgenomen
De steltlopers, roofvogels, zeevogels en fazanten en
hoenders nemen het snelst af in Europa
Landbouwgronden, graslanden, wetlands en ma
riene leefgebieden herbergen de meest bedreigde en/
of afnemende soorten
De meerderheid van de leeuweriken, gorzen en
klauwieren neemt nu af
De Rode Lijst is een cruciale hulpbron voor ieder
een die werkt aan het stoppen van de biodiversiteits-
en klimaatcrises. Want waar vogels in de problemen
zitten, zit de natuur in de problemen.
Anna Staneva, hoofd Bescherming, BirdLife
Europe

Roek: van gevoelig naar bedreigd.

 
Belangrijkste oorzaken van afname van vogels

De belangrijkste oorzaken van afnemende vogelpo
pulaties in Europa zijn:
Grootschalige verandering van landgebruik
Intensieve landbouw
Overexploitatie van mariene hulpbronnen
Vervuiling van binnenwateren
Niet-duurzame bosbouw
Infrastructuur
 
Vertaald naar Nederland
Het lijkt wellicht wat abstract, maar het beeld dat
wordt geschetst voor Europa, is grotendeels duide
lijk herkenbaar in Nederland. Drie voorbeelden.
 
Watersnip
De status van de watersnip op de Rode Lijst is
bijvoorbeeld verslechterd van gevoelig naar kwets
baar, voornamelijk als gevolg van verlies van leef-
en broedgebied: nat en kruidenrijk grasland. Precies
wat er in Nederland gebeurt, waar de watersnip

Zomertortel: blijft kwetsbaar.

sterk is afgenomen als gevolg van verdroging door
intensieve landbouw en zeldzaam is geworden op
het boerenland.
 
Zomertortel
De status van de zomertortel op de Rode Lijst blijft
kwetsbaar, aangezien dit mooie duifje door inten
sieve landbouw geen broedgebied en voedsel vindt.
Ook in Nederland was de situatie lange tijd zo
schrijnend, dat Vogelbescherming tijdelijk heeft
bijgevoerd en geld heeft ingezameld voor de aanleg
van voedselveldjes met allerlei (on)kruiden waar
van ze de zaden eten.
 
Grutto
Uit het Rode Lijst rapport blijkt dat de broedpo
pulatie grutto’s van de IJslandse ondersoort is
toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van een
stijgende temperatuur aldaar in de lente. De soort
daalt echter alarmerend snel in Nederland en Rus
land. Ook deze soort is in het broedseizoen afhan
kelijk van natte, kruidenrijke graslanden met veel
insecten. En helaas hollen die achteruit door het
huidige gebruik van het platteland, waarbij bloe
men en kruiden plaats hebben gemaakt voor snel
groeiend, eiwitrijk gras als voedsel voor koeien.
Ondanks alle hartverwarmende initiatieven die er
ook zijn.
 

Boerenlandvogel-boeren om deels het tij te keren
Naast kommer en kwel, is er ook wat goed nieuws.
Het rapport toont ook aan dat gerichte bescher
ming van soorten en leefgebieden kán werken. Dat
denkt Vogelbescherming ook en daarom werken we
al geruime tijd samen met een netwerk van ‘boeren
landvogel-boeren’. Boeren met een groot hart voor
de natuur, die gaan voor een winstgevend boeren
bedrijf, waar óók ruimte is voor kruiden, insecten
en vogels. Om op allerlei plekken te laten zien dat
het anders kan.
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Freek Schot 

Tel. 0172 242337 

Kweker van 

waterslagers 

 

Aad van Niel 

tel.06 49217246 

Kweker van 

kleur & postuur 

kanaries 

 

Krien Onderwater 

tel.071 4033322 

Kweker van 

waterslagers 

 

Jaap Plokker 

tel.071 4027562 

Kweker van 

Jap.meeuwen & 

waterslagers 

 

Dick Verkade 

tel.071 4024698 

Kweker van 

Tropische vogels 

& parkietachtige 

 

 

 

Donateur           G. van Duyn 

 

 

 

Donateur          D. de Mol 

B.  van Stelt 

Tel. 06 39854296 

Kweker van 

Diamantvinken & 

waterslagers 

G.J. de Brabander 

Tel.06 22587218 

Tel.06 42866940 

Kweker van 

Waterslagers 

 

M.J. Teeuwen 

Tel.023 5848601 

Kweker van 

Waterslagers 

 

B. Nijgh 

Tel.071 4030323 

Kweker van 

Gouldamadines 

 

 

R. Zandbergen 

Tel06 10107345 

Kweker van 

Gouldamadines 

Eur.Cultuurvgls 

 

Donateur           C. Schaap 

 

 

 

 

 

 

 

T. Diepenhorst 

Tel.06 41423184 

Donateur 

 

M. Helders 

Tel.071 

Kweker van 

Tropische vogels 

 

P. Hagenaars 

Tel. 06 10474218 

Kweker van 

Kleurkanaries 

 

G. van der Zwam 

Tel.06 12756732 

Tel.06 20746146 

Kweker van 

          Eur.Cultuurvogels 

 

 

Fr. Kromhout 

Tel.06 12972013 

Kweker van 

Insecten eters 

 

 

 

 

 

Donateur         J. Schaap 

 

 

 

Koop weidevogelvriendelijke zuivel
Maar er is meer nodig. Het helpt als u in de winkel

niet ‘gewoon’ een pak melk uit het schap pakt, maar
kiest voor weidevogelvriendelijke zuivel, of natuur
lijk helemaal geen zuivel. Op zuivelwijzer.nl staan
de winkels die deze producten verkopen. Op deze
manier steunen we niet alleen de vogels, maar ook
de boeren die het goed proberen te doen voor ze.
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Activiteitenoverzicht 2022 

    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 14 januari Klaverjassen 

Zaterdag 15 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 22 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 4 februari Klaverjassen 

Vrijdag 11 februari Prijsuitreiking 

Vrijdag 18 februari Klaverjassen 

Zaterdag 19 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 25 februari Roofvogel demonstratie 

Vrijdag 4 maart Klaverjassen 

Vrijdag 11 maart Jaarvergadering 

Zaterdag 19 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 25 maart Klaverjasavond 

Donderdag 1 april Ledenvergadering 

Zaterdag 16 april Vogelbeurs 

                   Zomerstop              

Zaterdag 21 mei Zaadverkoop 

Zaterdag 11 juni Barbecue 

Zaterdag 18 juni Zaadverkoop 

Zaterdag 15 juli Zaadverkoop 

Zaterdag 20 augustus Zaadverkoop 

Vrijdag 16/23 september Ledenvergadering 

Zaterdag  17 september Vogelbeurs 

Vrijdag  23 september Ledenvergadering of klaverjassen 

Vrijdag 7 oktober Ledenvergadering 

Vrijdag 14 oktober Klaverjassen 

Zaterdag   15 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  28 oktober Klaverjassen 

Vrijdag   4 november Ledenvergadering 

Vrijdag  11 november Klaverjassen 

Vrijdag  18 november Lezing inschrijven tentoonstelling 

Zaterdag 19 november Vogelbeurs 

Dinsdag 22 november Afluisteren zangkanaries 

Vrijdag 25 november Klaverjassen  

Zaterdag 26 november Afluisteren zangkanaries 

Maandag 5 december Opbouw tentoonstelling 

Dinsdag 6 december Opbouw/inbrengen vogels 

Woensdag 7 december Keuren van de vogels 

Donderdag 8 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 9 december Tentoonstelling open / kaartavond 

Zaterdag 10 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 16 december Klaverjassen 

Zaterdag 17 december Vogelbeurs 

Zaterdag 21 januari Vogelbeurs 

Nieuwjaarsreceptie 
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten

Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar 
gevestigd in Katwijk. 

Een vertrouwd adres waar u terecht kunt 
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte 

auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden 
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en lease-

auto

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer 
moderne uitleesapparatuur waarmee wij 
technische storingen kunnen achterhalen en 
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een 
nieuwe auto of de kosten van een reparatie? 
Kom dan gerust langs in onze showroom voor 
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook. 

Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM  Katwijk aan Zee

Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werk-
plaats tot 12.30 uur)


