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Drachtster Vogelvrienden 

Redactie adres 
Erwin Kampen 
De Rien 39 
9201 AS Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Lidmaatschap bij machtiging 
Volwassenen : 30,50 
Jeugd t.m. 16 jaar 14,50 
Subleden : 13,00 
Donateurs : 13,00 

Rekeningnummer Drachtster Vogelvrienden Rabobank : NL 18RABO 0309010012 
 
Leden ontvangen zonder bijkomende kosten het prachtige maandblad “Onze Vogels” en 
drie tot vier keer per jaar het eigen clubblad. 
 
Enkele malen per jaar worden er lezingen en gezellige avonden gehouden. 
Iedere eerste zaterdag  van de maand van oktober tot en met maart is er van 10:00-12:00 
Vogelcafé, bijpraten over de hobby. 

Ereleden 
J. Zorgdrager 
K. Meijer 
J. Bekkema 

Lid van verdienste 
S. Swart 

Bestuur 

Voorzitter 
Erwin Kampen 
De Rien 39 
9201 AS Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Penningmeester 
Marcel Moleman 
Hanebalken 104 
9205 CX Drachten 
Tel. 0512-526077 
marcelmoleman@gmail.com 

Secretaris  
Harry Dolstra 
Het Blauwgras 10 
9203 HM Drachten 
Tel. 0512-521044 
harry.dolstra@hetnet.nl 

2e penningmeester 
Bram Lamsma 
Pastorijwijk 2 
9222 LD 
Drachtstercompagnie 
Tel. 0645918678 
bramlamsma@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid 
Meint de Haan 
Handwerkerszijde  145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512523674 
mde_haan@orange.nl 

Ringencommissaris 
Ben Riedstra 
Hanebalken 88 
9205 CX Drachten 
Tel. 0512-520017 
ben.riedstra@chello.nl 

Clubgebouw Drachtster Vogelvrienden 
Noorderdwarsvaart 84 D 
9201 KL Drachten 
Tel. 0512-523751 
 
Wij verhuren ons gebouw ook voor recepties of feestjes, voor meer informatie contacteer 
Ben Riedstra. 
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Van de voorzitter 

 

Het laatste clubblad werd uitgegeven in december, met een fotoverslag van 

onze onderlinge show. Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder en 

staat de lente min of meer voor de deur. Een winter hebben we niet tot 

nauwelijks gehad, wie op de hoogte is van de reeds begonnen 

klimaatveranderingen weet dat die kansen ook steeds kleiner worden. 

 

De maand maart, betekent ook dat voor een flink aantal van onze leden het 

kweekseizoen weer is begonnen. Wat dat betreft kan je ieder jaar wel weer 

hetzelfde typen : we horen goede verhalen maar ook mindere. Dit jaar is het 

niet anders. Sommige zijn de 100 jonge vogels alweer voorbij, anderen hebben 

de 10 nog niet gehaald. Toch kan je vaak maar met één vogel kampioen 

worden, laat dat een troost zijn voor degene die nog niet veel succes heeft. 

Het verenigingsleven wordt richting de zomer weer een beetje op een lager 

pitje gezet, wanneer velen naar de camping trekken. Toch zijn we er nog niet. 

Zo hebben we zaterdag 30 maart eerst nog de ledenvergadering met 

aansluitend de Paasbingo. Ook hebben we nog een leuke lezing op vrijdag 26 

april over parkieten van Adri van Kooten. Een aanrader! 

De ledenvergadering is belangrijk. Het is het terugkerend moment in het jaar 

dat het bestuur uitlegt hoe de vereniging ervoor staat. Op dit moment is dat 

goed tot zeer goed. Maar de vergrijzing ligt op de loer en er zullen ongetwijfeld 

ook wel weer eens mindere periodes komen. Vind ieder jaar maar weer genoeg 

mensen die de club draaiende willen houden. Voorlopig staan we er ook op dat 

gebied goed voor, al raken we wel Jeen Bekkema als vaste vrijwilliger kwijt. 

Jeen nam een aantal jaren geleden al eens afscheid van het bestuur. Nu bouwt 

hij ook af met betrekking tot de overige taken. Het wordt spannend of we wel 

zonder hem kunnen. Ook vanaf deze plek : Jeen bedankt ! 

Tenslotte, op de wereldkampioenschappen in Zwolle waren onze leden 

bijzonder succesvol! Gouden medailles voor Henk Stuivenberg en Chris 

Brugmans maar ook podiumplaatsen voor Harry Dolstra en Sietse van der 

Heide. Gefeliciteerd !! 

Ik wens u allen alvast een hele fijne vakantie, hopelijk tot 30 maart! 

Namens het bestuur, 

Erwin Kampen 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Agenda 2018/2019 

 

 

Zaterdag 30 maart : Ledenvergadering met aansluitend Paasbingo 

Het is belangrijk om te weten hoe de vereniging er in alle opzichten voor staat 

en vanavond kunt daar achter komen. De ledenvergadering begint om 19:30 en 

om 20:00 starten we met een gezellige paasbingo. 

 

Vrijdag 26 april : Lezing Adri van Kooten 

Adri is een bekende naam in de Parkietenwereld. Vrijdag 26 april komt hij ons 

bijspijkeren, de avond begint 0m 20:00 

 

We werken op dit moment hard aan een nieuwe agenda voor seizoen 

2019/2020 

 

 

 
Slagerij Tadema 

Eems 6, 9204 JX Drachten 
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Jubilarissen 

  

In 2018 waren er veel een aantal jubilarissen te vieren binnen onze vereniging. 

Tijdens de kerstbingo zijn een aantal van deze leden, die er prijs op stelden 

even in het zonnetje gezet.  

De volgende leden vierden : 

40 Jaar                       25 jaar 

S. Swart    Kooistra 

J. Swart    De Vrij 

J. Jongsma                 B. Hut 

  

Bertha Hut, onze vaste vrijwilliger 
vierde haar 25 jarig jubileum. 

Dhr. Jongsma 40 jaar lid 

 
 

Ook S. Swart 40 jaar lid De kerstbingo werd goed bezocht. 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
Feestje? 
Prikt u een datum… 
Wij organiseren het feest! 
Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste vlees en de smakelijkste vleeswaren. 
Daarnaast hebben we ons toegelegd op partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, jubileum of 
verjaardag, dan helpen wij u graag bij de culinaire invulling. Nieuwsgierig naar onze 
cateringkunsten? Neem een voorproefje op www.dijk.keurslager.nl  
 
Martin Dijk, keurslager 
Kerkstraat 15   Haren   Tel. 050-5344517 
info@dijk.keurslager.nl 

 

 

http://www.dijk.keurslager.nl/
mailto:info@dijk.keurslager.nl
http://www.dijk.keurslager.nl/


 
 

 

 

 



 
 

 

Ringen van kanaries 
Dit artikel is gekopieerd van de website van kanariekenner Wout van Gils via : 
http://www.woutvangils.be 

Het ringen  is  altijd  een  mooie  bezigheid ,in deze  fase zijn 
de  jongen  meestal door  de kritieke fase  heen ,en ze  beginnen al 
mooi in de  bevedering  te  komen .Het ringen 
gebeurt  met  kleurringen van je  federatie cwaar 
je  bent  aangesloten .Deze zijn voorzien van je  stamnummer 
,jaartal,doorloopnummer,en de  maat  van de  ring zelf 
.Tijdens  het  ringen kunnen er nog wat zaken  mis gaan ,Dat is  oa : 

1. Je bent  wat laat / te vroeg met het ringen. 

2. Beschadigingen tijdens het  ringen. 

3. Ouders gooien het jong met  ring uit het nest. 

4. Ring  komt vast te zitten.   

De meeste onder ons  kennen dit wel.En ze weten ook 
hoe ze  dit  moeten voorkomen As men jonge  vogels gaat 
rijgen is de beste periode als je de eerste ontlasting op de  rand 
van  het  nest ziet liggen,Dit geeft aan dat de pop het nest 
niet  meer zuivermaakt ,en dus de kans erg klein is  dat e ouders de 
ring  voor  mest aan zien.Als  je  de jongen  ringt  is het ook 
aante  bevelen het pootje iets  vochtig  te maken zodat de ring er 
makkelijk over heen schuift,zonder het  pootje  te kwetsen.  

Het is ook raadzaam  enkele malen te  gaan controleren als het 
jong nog in het nest licht  ondanks je  oede  zorgen ,Beter 
een  keer  te veel controleren dan een vogel hierdoor te verliezen. 
zou er toch een  jonge  vogel uit  het  nest gegooid  zijn ,gooi het 
niet te snel weg ,hou het een tijdje  in je handpalm ,en blaas er 
regelmatig  over,dikwijls  bekomt  het  jong  nog.  

TIP : Wat ik altijd  doe als  ik vogels geringd heb is  natuurlijk tijdig 
ringen,en enkele  malen controleren,doe  ik nog het volgende  Als 
de jongen geringd zijn,leg ik ze terug in het nest ,waarvan 
de  bodem  licht  bedekt  is  met  wat zaad,daar leg ik de  jongen  op 
.En de ouders zullen even proberen het nest zuiver te maken  maar 
geven  het  snel op,want dit  is  te veel werk .Op deze manier 
gooien de  ouders zelden  nog een  jong met ring  uit  het nest 
,probeer het  maar eens. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor u, die weet hoe belangrijk de dagelijkse 
voeding voor u hond is 
 
 

Cavom compleet 
Netto ter beschikking (M.E.) +- 4200 kcal/KG 
 

 

VDM Voederfabriek B.V.  Tussendiepen 9-13, 9206 AA 
Drachten 

Tel. 0512-515955    vdm@cavom.nl 
 

 

mailto:vdm@cavom.nl


 
 

Notulen ledenvergadering maart 2018 
 

Algemene ledenvergadering d.d. maart 2019: 

Notulist    : Bram Lamsma 

Aanwezigen: 37 personen (incl. Bestuur) 

Opening: 

Erwin opent de algemene ledenvergadering om 19:36 uur. 

 

Mededelingen: 

Geen mededelingen 

Ingekomen stukken: 

Wat lopende zaken bij district, o.a over opzet bondskruizen. 

Verslag vorige jaarvergadering: 

Geen opmerkingen over de notulen. 

Jaarverslag secretaris: 

Geen op- of aanmerkingen. 

Jaarverslag penningmeester: 

Digitaal getoond en toegelicht. Goedgekeurd. 

Verslag kascommissie: 

Sietse doet verslag namens deze commissie (Sietse van der Heide en Cor 

Ruiter)   Geen onregelmatigheden geconstateerd. De penningmeester wordt 

decharge verleend. 

Verkiezing kascommissie 2019: 

Cor Ruiter en Sytse van der Heide bieden zich aan. (reserve: Bil Hoekstra) 

Bestuursverkiezing: 

Secretaris Harry Dolstra en en tweede penningmeester Bram Lamsma treden 

af. Beiden zijn herkiesbaar. Beide zijn door de aanwezige leden herkozen. Er 

waren geen tegenkandidaten.  

Verslag “stichting eigen gebouw”: 

Penningmeester Bram Lamsma voert het woord en geeft uitleg. Marcel doet 

het woord namens de kascommissie (Ben Riedstra en Marcel Moleman) .Opm. 

Marcel: Prima voor elkaar. 



 
 

Kascommissie 2019: Ben Riedstra en Marcel Moleman. 

Rondvraag: 

Door de voorzitter wordt opnieuw de vraag gesteld om na te denken over 

nieuwe ideeën met betrekking tot de onderlinge tentoonstelling in verband 

met een landelijke daling van bezoekers. 

Sluiting: 

Om 21.10 uur sluit Erwin de jaarvergadering en bedankt iedereen voor de 

opkomst en inbreng. 

Aansluitend was er nog een gezellige paasbingo. 

 

 

 

 
Aannemersbedrijf De Wal 
Noorderdwarsvaart 109 
9201 KH Drachten 
Tel. 0512-513944 
Mob. 0653692571 
Fax. 0512-540660 
 
Email : info@aannemersbedrijfdewal.nl 
 

 

  

 

                             

                      Drachten         Gorredijk  
                     ’t Zuid 26A                          Kerkewal 61 
                     0512-525121         0513-466200 
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KC CATERING  
De Hemmen 38 A 
9206 AG Drachten 
Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 
E-mail: info@kccatering.nl 
 

 
Snackbar de Markt 

De markt 1b 
Drachten 

0512 530 530 
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Agenda jaarvergadering 30 maart 2019 
 

Aanvang : 19:30 

Agenda  

1) Opening 
2) Mededelingen 
3) Ingekomen stukken 
4) Verslag vorige jaarvergadering ( maart 2018) 
5) Jaarverslag secretaris 
6) Jaarverslag penningmeester 
7) Verslag kascommissie 
 
Pauze 
 
8) Bestuursverkiezing 
    Aftredend : 2e Secretaris, Ben Riedstra herkiesbaar 
    Aftredend : Penningmeester , Marcel Moleman  herkiesbaar 
 
9) Verslag stichting "Eigen gebouw" 
     Verslag penningmeester "Eigen gebouw" 
     Verslag kascommissie 
10) Rondvraag 
11) Sluiting 
 
Bij het agendapunt bestuursverkiezing kunnen eventuele 
tegenkandidaten voor het bestuur, zich melden voor aanvang van de 
vergadering bij het bestuur. 

Rooster van aftreden : 
     Voorzitter : Erwin Kampen                        2020 
     Secretaris : H. Dolstra                               2021 
     Penningmeester : M. Moleman                 2019 
     2e penningmeester : B.Lamsma               2021 
     2e secretaris : B. Riedstra                        2019 
     Algemeen bestuurslid M. de Haan            2020 
      
 
Na afloop van de vergadering wordt er nog een paasbingo 
georganiseerd. 
Let op de aanvangstijd, namelijk 19:30. 



 
 

  
Al meer dan 30 jaar is hiemstra bandencentrum een begrip in Friesland. 

U vindt bij ons altijd de juiste band, waarbij wij met ons brede en diepe 

assortiment alle soorten en maten banden en velgen kunnen leveren voor elk 

type voertuig. Ook zijn wij bij hiemstra bandencentrum gespecialiseerd op het 

gebied van onder andere: 

 

• UITLATEN         • BANDENREPARATIE 

• SCHOKDEMPERS                • BALANCEREN 

• REMSERVICE                       • UITLIJNEN 

• ACCU'S                                 • SPORTVELGEN 

• TREKHAKEN                 

                         De Hemmen 5  Drachten 

                              Tel. 0512-518077 

www.hiemstra-bandencentrum.nl  info@hiemstra-bandencentrum.nl 

 

 
 

 
Langewijk 14, 9202 CP Drachten 

Opslag : De Hemmen 91A Drachten 
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Jaaroverzicht activiteiten 2018 

In het jaar 2018 zijn diverse activiteiten georganiseerd en is het 
bestuur meerdere keren bijeen geweest. Dit laatste in 
samenwerking met het bestuur van de” Stichting eigen gebouw” 
 
Hierbij een jaaroverzicht 2018.  
  6 januari    Vogelmarkt en nieuwjaarsborrel 
11 januari   Bestuursvergadering 
26 januari   Lezing van P v d Hooven 
15 maart   Bestuursvergadering 
24 maart   Jaarvergadering plus bingo 
  6 april   Districtvergadering 
20 april    Filmavond bij de leden thuis 
 6 Juli    Avond vrijwilligers 
19 september  Bestuursvergadering 
19 september  Rayonvergadering 
 5 oktober   Districtvergadering 
 6 oktober           TT vergadering 
 8 november  Bestuursvergadering 
23 t/m 24 november   Vogeltentoonstelling   
24 november  Slotavond TT plus prijsuitreiking 
22 december  Kerstbingo  
 
 
We hebben dit jaar ook enkele leden moeten royeren wegens het 
niet voldoen van de contributie. Dat is jammer dus denk om de 
contributie. 
We hebben op dit moment nog 135 leden waarvan 3 jeugdleden en 
14  subleden. 
 
 
 
Hierbij heb ik getracht een overzicht te geven van onze activiteiten. 
Secretaris Harry Dolstra 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

De Japanse Nachtegaal 
Dit artikel is gekopieerd van de website van 
http://www.speciaalclub.nl/html/Japanse%20nachtegaal.html 

Beschrijving Man: bovenkop en nek geelachtig olijfbruin, rug en 
vleugeldekveren olijfgrijs, vleugelrand en -bocht geel, grote slagpennen zwart 
met gele buitenvaan en oranje omzoming aan de basis, overige slagpennen 
olijfgrijs, alleen de binnenste met zwart-blauwe buitenvaan aan de punten, 
daarvoor een oranje vlek. Stuit en bovenstaartdekveren olijfkleurig, de lange 
bovenstaartdekveren hebben witte punten, waaraan een donkere 
dwarslopende band aansluit. Teugel en oogstreek geelachtig wit, oorstreek 
lichtgeel/grijs, brede donkergrijze baardstreep, van daaruit naar voren tot de 
bovensnavel en tot en met de keel helder geel, dat in de streek van de krop en 
bovenborst overgaat in oranjerood. Zijkanten van het lichaam asgrijs,naar de 
borst toe meer olijfkleurig. Verdere onderzijde grijs-geel. Oog bruin, snavel 
helderrood, aan de wortel zwart, poten bruinachtig. Het popje is over het 
geheel een weinig matter dan de man (zie Geluid). De jongen zijn overwegend 
asgrijs, onderzijde vaag witachtig grijs, omgeving van snavel wit, snavel 
vleeskleurig met donkere streep en bovenop een gele punt. 

Lengte : 15 cm. 

 



 
 

Ondersoorten en verspreiding Leiothrix lutea kumaiensis Whistler: Himalaya, 
van Oost-Punjab tot Noordwestelijk Uttar Pradesh; L.l.catipyga (Hodgson): 
Himalaya van West-Nepal oostwaarts via Sikkim en Buthan tot Oost-Assam; L.l. 
luteola Koelz: Assam, van Brahmaputra tot Zuidwest-Birma; L.l.yunnanensis 
Rothschild: Noordoost-Birma, Noordwest-Yunnan; L.l. kwangtungensis 
Stresemann : Zuidoost-Yunnan, het Noordoosten van Noord-Vietnam, 
Kwangsi,  Kwangtoeng; L.l. Iutea (Scopoli) : Foesjoen, Tsekiang, westwaarts tot 
Szetsjwan. 

Geluid: Roep `tia tia tia tia', bij gevaar een herhaald `terr'. De lokroep is bij 
beide geslachten in toonhoogte duidelijk verschillend en is een zekere 
aanduiding voor het geslacht. De zang bestaat uit luide volle fluittonen, zeer 
melodisch. 

Levenswijze Leven in struiken en de ondergroei van bergbossen, springen veel 
op de grond. Behalve in de broedtijd leven ze in groepen tezamen. De mooie 
zang wordt veel en luid voorgedragen. Voeding: insekten, alle soorten wormen, 
bessen, fruit en kleine zaden. Ze broeden in dichte struiken, niet erg hoog. Het 
nest bestaat uit droog gras, stengels, bladeren en mos. 

Algemeen: Voor het eerst in I866 in Europa in de dierentuin van Londen. 
Sindsdien regelmatig op de vogelmarkt. Door hun beweeglijkheid, mooie 
gladde bevedering, goede zang, gemakkelijke verzorging en sterkte (leven 10-
15 jaar, soms zelfs tot 23 jaar) zijn ze zeer geliefd, worden van alle vruchten- en 
insekteneters het meest gehouden. Door hun grote nieuwsgierigheid worden 
ze al gauw tam. Vaak verstoren ze de nesten van andere vogels en bij kleinere 
vogels worden vaak de jongen uit het nest gehaald en opgegeten, daarom 
opletten in de broedtijd en eventueel de Japanse nachtegaal apart 
onderbrengen. 

Paartjes blijven steeds samen en zitten veel naast elkaar. Baden doen ze graag. 

Gewenning : Vogels die worden ingevoerd, komen in goede conditie in Europa 
aan, in het begin zijn ze schuw en wild. Onderbrengen in een grote, deels 
afgeschermde kooi of een kleine voliere. Voedsel: overwegend levend voedsel, 
een goed universeelvoer, bessen, fruit en zaden (zie Voeding). Zodra het 
voedsel vlot gegeten wordt en de vogel niet schuw meer is, kan hij in de voor 
hem bestemde kooi of voliere worden overgeplaatst. 

Huisvesting : Zeer goed geschikt voor een kooi (70 cm lang), waarin ze alleen of 
als paartje gehouden kunnen worden. Een man die alleen wordt gehouden, 
zingt zeer veel. 



 
 

Bodembedekking : zand, dat regelmatig vernieuwd moet worden. Het zijn ook 
voortreffelijke volierevogels, zie echter Algemeen. Ze zijn niet gevoelig voor 
lage temperaturen, maar het is toch beter dat ze bij vorst de nachten in het 
nachthok doorbrengen. 

Voeding: Universeelvoer, verse miereneieren, rupsen, kleine wormen, bessen, 
groenvoer, gierst, kanariezaad, wat koolzaad, dagelijks ca. 5 meelwormen. 

Kweek: Vaak gelukt, voor het eerst in 1873 bij Dr. K. Russ, toch is het niet 
eenvoudig. Paartjes moeten afzonderlijk worden gehouden, anders vechten de 
mannen zeer fel. Het beste is een flink met struiken beplante volière. In de 
buitenvoliere begint de broedtijd eind mei, jaarlijks 2 broedsels. 

 

Balts: zowel man als pop laten de vleugels hangen en huppelen met 
omhooggerichte staart om eikaar heen, waarbij de man fluittonen laat horen, 
aansluitend korte paring. 

Nestgelegenheden: vaak wordt een vrijstaand nest in een struik gebouwd, 
maar ook gebruiken ze kanarienestkastjes en nestkorfjes. Soms worden oude 
nesten van andere vogels betrokken, de man zoekt de nestplaats, de pop 
maakt de keuze. Nestmateriaal: vezels, zachte halmen, kleine wortels, mos, 
hetgeen door beide wordt aangedragen, echter alleen door de man verwerkt. 
De hoogte van het nest is verschillend, soms dicht bij de grond, maar ook wel 2 
meter hoog. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq09e0947hAhXLJ1AKHX4eAY4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dw6BGcJceVdg&psig=AOvVaw1Egxsp2qA4foeeXjN8bPu6&ust=1553109890061196


 
 

Legsel: 3-4, soms meer, witte tot groenblauwe eieren met bruine tot rood-
bruine vlekken. man en pop broeden afwisselend, de eerste alleen's nachts. 
Broedtijd: 12 dagen. 

Opfokvoer: grote hoeveelheden verse miereeieren, kleine sprinkhanen, 
spinnen, rupsen, pissebedden, wasmottenlarven, gekiemde zaden, verder zie 
Voeding. Een grote verscheidenheid aan levend voedsel geven, daar ze 
kieskeurig zijn en de kweek vaak mislukt door ontoereikend voedsel. 

Man en pop voeren. De jongen vliegen na ca. 12 dagen uit, ze zijn dan nog niet 
volledig bevederd, ze worden dan nog 2-3 weken gevoerd, op het laatst alleen 
nog door de man, daar de pop dan alweer broedt. Als de jongen zelfstandig 
zijn, moeten ze verwijderd worden, anders storen ze bij het broeden. 

Jeugdrui: begint na 7-10 weken en is 4 weken later voltooid. Jonge mannen 
zingen al als ze 6-7 weken oud zijn. 

Medische Aanwijzingen  Als een zeer schuwe vogel in een te kleine kooi wordt 
gehouden, kan dit een vleugelbreuk tot gevolg hebben. Is het een 
gecompliceerde breuk, waarbij ook het weefsel rond de breuk beschadigd is en 
bloedt, dan met een schaar het afhangende vleugeleind afknippen en de wond 
met jodium-tinktuur behandelen. Een dergelijke vogel moet later in een kooi 
worden gehouden, waar hij vrijwel geen beperking in zijn bewegingen 
ondervindt. 

 

 

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 
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