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Van de voorzitter
Beste mede vogelliefhebber,
Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer ik mij dat onze Bijzondere Tentoonstelling 2022 alweer
voorbij is. Wat vliegt de tijd toch. Zoals afgesproken is deze show een dag ingekort en dat is ook uitstekend bevallen. Op woensdag, 26 oktober 2022, kwamen de bouwers alweer vroeg samen en na
een heerlijk bakkie koffie werd begonnen met het opbouwen. En dan zie je dat je met mensen bezig
bent die de klappen van de zweep kennen want alle stellingen, inclusief verlichting, stonden in een
razend tempo op zijn plaats. Ook de vogels werden op tijd binnen gebracht en er waren gelukkig
maar 6 absenten.
Op donderdag, 27 oktober 2022, was het tijd om de vogels aan een grondige inspectie te laten ondergaan. De heren keurmeesters hebben het werk weer met kundigheid volbracht en rond de lunch
waren alle 381 vogels gekeurd. Nadat de heren keurmeesters naar huis waren gegaan ging de
ploeg weer aan het werk om de zaal, catalogus en enveloppe voor de inzenders gereed te maken.
Vrijdag, 28 oktober 2022, konden we een prachtige show openen en werd dhr. M. den Otter, door
de voorzitter, gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap bij de NBvV. Hierna vertelde de voorzitter
wie er allemaal in de prijzen waren gevallen en hij reikte het bondskruis en “De Bep Kruithof Bokaal”
uit aan dhr. Wim Reedijk. Na al deze verplichtingen werd de tentoonstelling officieel geopend en
gingen de bezoekers de prachtige vogels bewonderen en werden de felicitaties aan elkaar uitgedeeld.
Het was deze avond gezellig druk en hierdoor konden wij ook nog 4 rondjes Rad van Avontuur
draaien. Er waren schitterende prijzen, in de vorm van levensmiddelenpakketten te winnen. Deze
prijzen vielen goed in de smaak want de loten werden als zoete broodjes verkocht.
En toen werd het zaterdag, 29 oktober 2022, een nieuwe dag maar ook weer de laatste dag.
De vogels werden, zoals dagelijks gebeurden, weer voorzien van water en voer en de zaal werd
weer aangeveegd. Nadat dit alles weer gedaan was kwamen de eerste bezoekers alweer binnen en
dit sijpelde zo lekker door 15:00 uur. Om deze tijd waren er voldoende bezoekers binnen en konden
we de laatste 4 rondjes Rad van Avontuur draaien. En ook deze liepen weer voortreffelijk. Hierna
werd het tijd om alle prijswinnaars in het zonnetje te zetten en werden alle prijzen uitgereikt door de
voorzitter. Als laatste, toen het tegen 16:00 uur aanliep, heeft Raymond Sluiter, onze Sponsor van
de Grote Verloting, de trekking verricht van deze verloting. De prijswinnende nummers vindt u elders in dit clubblad of op de website. De voorzitter bedankten iedereen die met deze show heeft
meegedaan, zoals de sponsoren, inzenders en alle helpers. Zonder deze mensen kunnen wij niet
zo’n geweldige show neerzetten.
Na de sluitingswoorden werd de zaal in gereedheid gebracht om de vogels weer te gaan uitkooien.
En rond 16:00 uur konden we met het uitkooien beginnen en rond 17:00 uur waren alle vogels weer
naar huis gevlogen (figuurlijk) en konden de overgebleven mensen weer de zaal opruimen. Ook dit
liep weer als een trein en wat nog nooit eerder is gebeurd om 18:45 uur waren we helemaal opgeruimd en konden wij ook richting huis. Eenmaal thuis zei ik tegen mijn vrouw; wat een geweldige
week hebben we gehad. TOPPIE! NOGMAALS BEDANKT ALLEMAAL.
Voor meer info en foto’s verwijs ik u graag naar onze website.
Tijdens onze ledenbijeenkomst van donderdag 24 november a.s. komen we nog wel met de evaluatie van onze tentoonstelling en dan horen wij ook graag uw mening.

Nu wij de tentoonstelling achter de rug hebben wil ik iedereen toch nog vragen om aan onze zusterverenigingen te denken. Schrijf ook hier in, ze verdienen dit.
En als voorzitter wil ik de Rayontentoonstelling “De Rivierencup” in Dordrecht en de Districtstentoonstelling in Dirksland warm aanbevelen.
Wellicht zie ik jullie op deze of andere shows.
Lex Kaptein, Voorzitter
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Notulen ledenbijeenkomst van 29 september 2022
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam.
Op deze avond waren er 15 leden aanwezig van het bestuur waren Raymond Sluiter
en Martin Versteeg afwezig.
1. Opening
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom.
Deze vergadering zal geheel in het teken staan van de aankomende Bijzondere Tentoonstelling 2022.
2. Notulen vorige vergadering 29 mei 2022
Er waren geen op- of aanmerkingen.
Lex bedankt Nelly voor het maken van deze notulen.
3. Ingekomen stukken
- Vogelgriep: de vogelgriep blijft een probleem en raast nu bijna het hele jaar door.
- Clubblad oktober: Het clubblad van de maand oktober was iets eerder uitgekomen
dan normaal dit had alles te maken met de aankomende Bijzondere Tentoonstelling
2022. Het inschrijfformulier voor deze Bijzondere Tentoonstelling moet voor 11 oktober 2022 bij de TT secretaris Raymond Sluiter binnen zijn.
- Jeugddistrictsdag: De Jeugddistrictsdag van 8 oktober 2022 gaat toch door! Helaas hebben er maar 4 jeugdinzenders zich voor deze dag ingeschreven.
Hoe deze dag eruit gaat zien houden we natuurlijk nog even geheim.
Rayonvergadering op 7 oktober 2022, Districtsvergadering op 21 oktober 2022 en
Lex heeft op 15 oktober 2022 Bondsraadvergadering in Putten.
Infoblad Districts Zuid-Holland: Het infoblad van het Distrits Zuid-Holland is weer
binnengekomen.
4. Mededelingen
- De TT agenda van Rayon 4 Zuid-Holland staat weer in het clubblad van
oktober.
- We houden onze Bijzondere Tentoonstelling in week 43. Later meer hierover in de
vergadering.
- Er is een nieuwe cursus voor opleiding tot Surveillant van de NBvV gestart.
5. Ledenbestand
Wij hebben op dit moment 66 leden, 1 jeugdlid en 2 gastleden. Helaas hebben er ook
een aantal leden hun lidmaatschap op moeten zeggen.
6.. Nabespreking Regionale Babyshow 2022/vogelbeurs
Er waren 13 inzenders en 128 vogels. Het was een geweldige dag.
In de vogelbeurs was minder interesse, er waren maar winig verkoop vogels.
De BBQ later op de dag was zeer geslaagd met 17 deelnemers.
Zowel de Regionale Babyshow als de BBQ verdienen een vervolg.
7. Voorbespreking van de Bijzondere Tentoonstelling 2022
Door middel van een PowerPoint presentatie wordt van dag tot dag de Bijzondere
Tentoonstelling 2022 doorgenomen.
8. Pauze
9. Foto presentatie van het clubuitje van 28 mei 2022 en Regionale Babyshow
van 10 september 2022.
Na de pauze waren er nog 2 foto presentaties te zien, de eerste is van ons jaarlijks
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clubuitje dit keer gingen wij naar Dierenrijk in Nuenen. En tweede is van de Regionale
Babyshow 2022 en de BBQ.
Beide presentaties waren weer door Nelly van der Waal gemaakt.
9. Rondvraag
Bert Lankhuijzen: Heeft nog TT-Kooien voor de vereniging want hij moet stoppen
met zijn vogels.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de om 22.00 uur de vergadering en wenst iedereen een welthuis.
Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 24 november a.s.
Onderwerp: Terugblik Bijzondere Tentoonstelling 2022 en WVTTK
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
Notulant: Nelly van der Waal

Kwekersadvertentie

Ieder jaar doen wij een oproep om een kwekersadvertentie te plaatsen in dit
clubblad, zo ook dit jaar.
De leden die al jaren een advertentie in ons clubblad hebben vragen wij beleefd
of deze kwekers/fokkers/houders advertentie weer geplaats mag worden in het
clubblad van 2023.
Voor de leden die dus al een advertentie hebben laten plaatsen vragen wij vriendelijk of deze advertentie weer een jaar geplaats mag worden.
Natuurlijk kan de advertentie altijd aangepast worden, geeft dit door aan Lex
en de advertentie zal in het clubblad van januari aangepast zijn.
Natuurlijk hopen wij dat de leden die al een advertentie in ons clubblad hebben
deze weer willen doorzetten en daarom hebben wij bij de leden een rekening
voor deze advertentie bijgevoegd bij dit clubblad.
Als u het clubblad per E-mail ontvangt zal de rekening ook separaat naar u gemaild worden.
Wij hopen dat u ons weer wilt helpen, alvast bedankt.

WIJ REKENEN OP U!
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TT- AGENDA RAYON 4 Z-H 2022
28-29 OKT. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79)
LR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam.
04-05 NOV. v.v. De Vogelvriend, Sliedrecht (S05)
SKV Sliedrecht Korfbalkantine, Thorbeckelaan 104, Sliedrecht
04-05 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht
05-06 NOV v.v. Vogels en Vriendschap, Rotterdam (R45)
Huis van wijk Irene, Oudelandsestraat 75, Rotterdam
11-12 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 5, Dordrecht
17-19 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)
De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
18-19 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven
24-26 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15)
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland
25-26 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29)
Dorpshuis De Lindehof, Spijkse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal)
26 NOV. v.v. Rijnmond, Rotterdam (R35)
Clubgeb. Rijnmond Actief, Aldenkamp 1, Rotterdam
01-03 DEC. v.v. Witroka, Ridderkerk (R40)
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk
02-03 DEC. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers
02-03 DEC. v.v. De Putter, Ouddorp (O21)
M.F.G. Dorpstienden, Dorpstienden 4 Ouddorp

Rayontentoonstelling “De Rivierencup” 2022

09-10 DEC. v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)
Clubgebouw “De Voliere”, Adj. H.P. Kosterstraat 5, Dordrecht.

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2022

16-17 DEC. Stichting Districtsshow Zuid-Holland ism 1e.Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis
Victoriahal, Philipshoofjesweg 57, Dirksland

Uw bezoek wordt zeer gewaardeerd!
November 2022
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VRIENDELIJK VERZOEK
Het jaar is bijna om en het nieuwe jaar staat alweer voor de deur.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2023 over te maken naar
onze penningmeester. Alvast hartelijk dank.

LET OP! ivm de contributie verhoging van de NBvV per 1
januari a.s. is onze contributie met € 2,00 verhoogd.
REKENINGNUMMER
Iban: NL11 INGB 0002252550
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal", Poortugaal

Senioren € 36.00 p/j
Jeugd
€ 19.00 p/j
Gastleden € 20.00 p/j

WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING.

BESTUURSVERKIEZING
Op donderdag 26 januari 2023 zal er, als dit mogelijk is, een Algemene
Jaarvergadering gehouden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden
aftredend, en dit jaar is dat:

Penningmeester: Teun van der Waal (herkiesbaar)
Leden die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie van
penningmeester kunnen zich schriftelijk opgeven t/m 9 januari 2023
bij onze secretaris.
November 2022
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Hier kunt uw advertentie
staan
Info: Lex Kaptein
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Rayontentoonstelling 2022
“De Rivierencup” (Rayon 4 Z-H)

Beste leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam,
Bij deze nodigen wij u van harte uit om mee te spelen met de Rivierencup 2022.
Deze rayon 4 tentoonstelling wordt dit jaar georganiseerd door v.v. De Voliere Dordrecht. We hopen dat er een groot aantal leden inschrijven zodat we er met elkaar
een mooie Rayontentoonstelling van kunnen maken.
Datums en info:
Inbrengen van de vogels:
Keurdag:
Opening tentoonstelling :
Tentoonstelling :
Prijsuitreiking:
Uitkooien:
Sluitingsdatum inschrijven:

Donderdag: 08 december van 14:00 tot 21:00 uur
Vrijdag:
09 december, aanvang 9:00 uur
Vrijdag :
09 december van 19:30 uur
TT-zaal open van 20:00 tot 22:00 uur
Zaterdag:
10 december van 10:00 tot 16:00 uur
Zaterdag:
10 december 15:45 uur
Zaterdag:
10 december vanaf 16:15 uur
Donderdag: 01 december

Het inschrijfformulier en het reglement kunt u vinden op

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
Voor vragen kunt u zich richten tot de tentoonstellingssecretaris Arie Boon
via: E-mail: boonarie@live.nl of telefoon: 06-10549672.
We hopen u te mogen begroeten tijdens de Rayontentoonstelling.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur v.v. De Voliere Dordrecht

Noot Rayonvoorzitter:
Deze Rayontentoonstelling De Rivierencup (rayon 4 Z-H) is in het leven geroepen om de verengingen en haar leden samen te brengen en te strijden om het
clubkampioenschap van Rayon 4 Zuid-Holland
Dit doen we door deze tentoonstelling te organiseren bij/door één van de verenigingen uit rayon 4. Zo organiseert dit jaar v.v. De Voliere Dordrecht deze
Rayontentoonstelling.
Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om uw mooiste vogels in te
schrijven voor dit verenigingskampioenschap. Ik reken op U!!
November 2022
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JEUGDDISTRICTSDAG 2022
Op zaterdag 8 oktober jl heeft v.v. De Nachtegaal Heerjansdam i.s.m. de
jeugdcommissie van Zuid-Holland de Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022
georganiseerd.
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Helaas waren er maar 4 jeugdinzenders met in totaal 32 vogels.
Maar dit heeft ons niet tegengehouden om er met z'n alle een, voor de
jeugdinzenders, een leerzame dag van te maken. En nadat de vogels
gezamenlijk met de heren keurmeester gekeurd waren hebben we met elkaar heerlijk een patatje met een kroket of frikandel gegeten.
En na deze traktatie werden de jeugdinzenders verrast met ponyrijden. Alle jeugdleden hebben deze dag als zeer prettig ervaren en er werd
zelfs geopperd door een jeugdlid "mogen we volgend jaar weer hier terug
komen. En hier doe je het dus voor, geweldig.
Wij hopen dat volgend jaar meer jeugdleden met vogels aanwezig zullen
zijn in Spijkenisse.
Jeugdinzenders bedankt namens het bestuur van
Vogelvereniging "De Nachtegaal", Heerjansdam
en de jeugdcommissie Zuid-Holland

Inzenders: Jack Tinga, Sander de Jager, Sylvida de Jager en Karin van Drongelen
November 2022
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Voor het laatste nieuws over District Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland gaat u naar:

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
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U doe toch ook mee! Mee
Meer info op: www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl

BELANGRIJKE DATA 2022/2023
- Donderdag 24 November a.s.
Ledenbijeenkomst in Heerjansdam
- Donderdag 26 januari 2023
Jaarvergadering in Heerjansdam

Noteer alvast in uw agenda!
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PRIJZENGALA 2022
BONDSKRUIS / BEP KRUITHOF BOKAAL
Post.Kan.Scotch Fancy Lip. 7NGB W. Reedijk

Kooinr.: 38

Punten: 93

Kooinr.: 112

Punten: 92

JEUGDKAMPIOEN
Japanse Meeuwe Zwartbr.

2VAL

Karin van Drongelen

ALGEMENE KAMPIOENEN
Kamp. Kleurkanaries:

SE08

J. de Jong

Kooinr.: 19

Punten: 94

Kamp. Postuurkanaries:

SA08

A. de Rover

Kooinr.: 57

Punten: 94

Kamp. EU. Cultuurvogels:

CK83 W. Rotgers

Kooinr.: 199

Punten: 93

Kamp. Tropische vogels:

2MUR J. Schipper

Kooinr.: 165

Punten: 93

Kamp. Kromsnavels:

8KEV Th.J. Knoop

Kooinr.: 265

Punten: 94

Kamp. Stammen:

2NLA K. Ruitenberg

Kooinr.: 1 t/m 4 Punten: 371

Kamp. Stellen:

2NLA K. Ruitenberg

Kooinr.: 5 t/m 6 Punten: 184

Aangewezen vogel:

2NLA K. Ruitenberg

Kooinr.: 3

Punten: 93

BESTE OPEN KLASSE VOGELS
Post.Kan.Japan Hoso

7NGB W. Reedijk

Kooinr.: 47

Punten: 92

INDIVIDUEEL KLASSEMENT 5 HOOGSTE VOGELS
Kleurkanaries:

2NLA K. Ruitenberg

Punten: 460

Postuurkanaries:

7NGB W. Reedijk

Punten: 458

Europese Cultuurvogels:

CK83 W. Rotgers

Punten: 461

Tropische vogels:

2VAL

Punten: 455

Kromsnavels:

EN95 P.J.C. Bergmans

Karin van Drongelen

Punten: 456

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd
GROTE VERLOTING 2022

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam
Datum trekking: 29 oktober 2022, 16:00 uur
Waar: clubgebouw van de Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam
1e.
2e.
3e.
4e.
5e.

prijs:
prijs:
prijs:
prijs:
prijs:

Pannenset
0174
Dinerbon Olympia Papendrecht 0679
Koffiezetapparaat
0766
Blender
1693
Handdoekenset
1365

Eventueel gewonnen prijs kunt u afhalen op de ledenbijeenkomst
van 24 november 2022. Wel eerst even bellen met Lex Kaptein, 06-12616179
November 2022
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JMC SHOW LEERDAM 2022
Op de JMC Show Leerdam 2022, die gehouden werd op zaterdag 24 september jl.,
heeft ons jeugdlid Karin van Drongelen met een Japanse Meeuw Zwartbruin met 91
punten weer een schitterende prijs “Beste vogels Jeugdinzenders” gewonnen.
Wij willen haar langs deze weg nogmaals feliciteren.

Super Karin

Wij, van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, zijn
trots op je.
November 2022
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Verkrijgbaar bij:
W.L. Plaizier
Diervoeders
Lindeweg 14C
2995 XK Heerjansdam

Hier kunt uw advertentie
staan
Info: Lex Kaptein
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Aan alle leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam,

Beste Vogelvrienden,
Dit jaar wordt er weer een Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2022 georganiseerd.
Deze show wordt door de Stichting Districtsshow Zuid-Holland (SDZH) i.s.m. de Eerste Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis (G05) georganiseerd.
Deze Districtstentoonstelling wordt dit jaar gehouden in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57, 3247 XR Dirksland.
Door de juiste afscheiding krijgen uw vogels hun optimale rust, tevens garanderen wij
dat uw vogels een optimale verzorging krijgen tijdens de Districtstentoonstelling.
Naast de vele bondsprijzen die er te winnen zijn, stelt de stichting extra prijzen ter beschikking voor de jeugd en de individuele- en verenigingsklassementen (zie artikel 19
reglement).
Wij hopen dat u, als vogelliefhebber, ons wilt helpen om deze Districtstentoonstelling
tot een onvergetelijk succes te maken.
De reglementen en het inschrijfformulier (Digitaal of PDF) vindt u op onze website:

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl

Wij wensen u een succesvolle tentoonstelling toe.
Het bestuur SDZH

Wil je op de hoogte blijven van het laatste
nieuws meldt je dan aan.
U kunt zich voor deze WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal
Heerjansdam opgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die
gehouden zal worden op donderdag 24 november 2022 om 19.30 uur
(zaal open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de
Molenwei 3 te Heerjansdam.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Nabespreking Bijzondere Tentoonstelling 2022
6. Voorbespreking Rayontentoonstelling 2022 “De Rivierencup”
7. Presentatie Bijzondere Tentoonstelling 2022
8. Pauze
9. Wat er verder ter tafel komt
10. Sluiting

Jij komt toch ook?

FIJNE FEESTDAGEN
Ik realiseer mij dat het nog aan de
vroege kant is om u fijne kerstdagen
en alvast een voorspoedig en vooral
gezond 2023 te wensen.
Dit vroege tijdstip heeft maar een
eerlijke reden en dat is; kosten besparen.
Ik ben daar heel eerlijk in, de kaarten
en postzegels krijgen we niet meer
voor niets.
Maar op dit vroege tijdstip is
het net zo gemeend als een paar
dagen voor kerst.
Dus ik wens u, namens het hele bestuur,
fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2023
en hopelijk zien wij elkaar voor deze tijd nog en anders
tot volgend jaar.
Lex Kaptein, voorzitter.
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