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Jaarverslag 2018 Secretariaat Afdeling 9 Oost-Nederland
Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),
Het seizoen 2018 ligt weer achter ons. Graag wil ik daarom met u via dit jaarverslag in het kort terugkijken
op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Het sportieve seizoen 2018 begon met een valse start. Door de slechte weersvoorspellingen werd er
achterafgezien onterecht besloten om de eerste trainingsvluchten af te gelasten. Verder was het seizoen
2018 een ongekend warm en mooi jaar. Op een enkele marathonvlucht na zijn afgelopen seizoen alle
vluchten gelost op de dag dat het de bedoeling was. Wel moet ik hierbij opmerken dat i.v.m. de
weersomstandigheden één jonge duivenvlucht op voorhand al naar de zondag is verplaats. Om niemand
tekort te doen is de week erop het programma weer vervolgt bij de losplaats die wij eigenlijk op het
programma hadden staan. Degene die wilde kon zo zijn jonge duiven doorspelen en de principiële leden
werd hiermee niets tekort gedaan.
De zomerse weersomstandigheden zorgden ervoor dat de duiven het gemakkelijkste seizoen niet hebben
gehad. Maar ondanks het warme weer waren er maar weinig vluchten die een slecht verloop hebben
gekend. Alleen op een enkele jonge duivenvlucht was het verloop wel slecht met verliezen. Om verliezen te
voorkomen was er op voorhand al afgesproken om tijdens de kring jonge duiven vluchten geen duiven te
laden in de onderste en bovenste rij. Door de aanhoudende warmte zijn er in de warme weekenden van de
overige vluchten ook zoveel mogelijk op de plaatsen bovenin geen duiven geladen. De jonge duiven zijn de
toekomst van onze sport en om deze te behouden is dat een investering waard. De door de NPO gegeven
adviezen om minder duiven in de manden te laden leveren nog weleens de nodige discussie op. Zeker
doordat wij als afdeling al met 25 duiven per mand vervoeren. Op basis van WOWD onderzoek is dit het
geadviseerde minimum aantal duiven per mand. Om in de toekomst deze discussies te vermijden hebben
wij de NPO gevraagd hierover in gesprek te gaan met de WOWD en om daarna met een warmte protocol te
komen waarin het aantal duiven per mand is vastgelegd zodat er duidelijkheid is en de afspraken voor
iedereen gelijk zijn. Een vraagpunt wat hierin nog wel meespeelt is de beschikbare capaciteit. Het moge
duidelijk zijn dat minder duiven in de mand financiële gevolgen heeft doordat er extra vervoer moet worden
ingezet. De vervoerscapaciteit moet een kleiner aantal duiven per mand ook kunnen opvangen.
Gedurende het seizoen 2018 hebben wij als afdeling enkele klimaatmetingen uitgevoerd in onze containers.
De uitkomst hiervan was dat onze containers bij warme weersomstandigheden redelijk presteren en bij
normale omstandigheden functioneren onze containers uitstekend.
De zomerse omstandigheden zorgden ervoor dat er de nodige wijzigingen waren. Dit betrof niet alleen het
inkorten van vluchten maar ook het verplaatsen van één van de sectorale jonge duivenvluchten. Als afdeling
zijn wij van mening dat je gaandeweg het seizoen normaal gesproken de regels niet kunt veranderen. We
hebben daarom ook besloten om de jonge duivenvlucht J36 Troyes niet mee te tellen voor onze
kampioenschappen.
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Daarnaast waren er de nodige wijzigingen doordat goede losplaatsen ontbreken. Onder andere hierover
hebben wij tijdens het afgelopen seizoen een gesprek gehad met het NPO-bestuur. Tijdens dit gesprek
hebben wij onze zorgen geuit. Het NPO-bestuur geeft aan dat er diverse zaken zijn die verbeterd kunnen
worden. Alleen is het teveel voor het NPO-bestuur om dit allemaal zelf en tegelijk te doen. Ze geven hierbij
aan dat hulp vanuit de afdelingen van harte welkom zou zijn. We zullen het samen moeten doen. Indien er
in onze afdeling leden zijn die willen bijdragen aan de vele werkzaamheden die er binnen de NPO nog
verricht moeten worden, neem dan met ons afdelingsbestuur of de NPO contact op.
Nieuw in 2018 was dat voorafgaande aan de start van het seizoen alle verenigingen de hok- en entlijsten
digitaal moesten inleveren. Het bestuur had hiervoor een voorstel gedaan (dat tijdens de ledenvergadering
werd aangenomen) omdat ze signalen had ontvangen dat niet alle verenigingen hier zorgvuldig mee
omgingen. Bij controle van de ingeleverd hok- en entlijsten bleek dat deze zorg niet onterecht was. Bij
diverse verenigingen werden er fouten geconstateerd. Zo werd geconstateerd dat hoklijsten niet volledig
waren ingevuld. Ringnummers waren niet volledig vermeld, kleur vermelding en ringseries jonge duiven
ontbraken, hoklijsten waren niet ondertekend door de liefhebber en na controle evenmin door de
vereniging. Bij de entlijsten werd geconstateerd dat deze ook niet altijd volledig waren ingevuld en
ondertekend. In sommige gevallen ontbraken zelfs de ringnummers van alle duiven en de handtekening en
stempel van de dierenarts. De verenigingen waar fouten zijn aangetroffen zijn hierop ook aangesproken.
De Jeugdcommissie en de Midfondclub van onze afdeling liepen afgelopen seizoen niet als een geoliede
machine. Een groot deel van de oorzaak hiervan is de onderbezetting van de commissies. Dit baart ons als
bestuur zorgen. Voor aanvang van het nieuwe seizoen willen wij de nodige aandacht gaan vragen voor beide
commissies, zodat het vanaf het nieuwe seizoen allemaal weer tiptop in orde is en iedereen weer positief
tegen beide commissies aankijkt.
Als afdelingsbestuur kijken wij verder positief terug op het afgelopen seizoen. Dat wij positief terug kunnen
kijken hebben wij voor een groot deel te danken aan het geweldige werk dat door onze vrijwilligers is
geleverd. Ondanks de moeilijke omstandigheden is het gelukt om wekelijks de duiven te vervoeren en
verantwoord te lossen. Ik wil iedereen die zijn steentje hieraan heeft bijgedragen van harte bedanken voor
hun geweldige inzet. Hopelijk mogen wij ook komend seizoen weer op u rekenen!
Helaas weten wij al dat niet elke vrijwilliger binnen onze afdeling komend seizoen terugkeert. Gerrit Leus
heeft te kennen gegeven te stoppen met zijn werkzaamheden. Dat zal voor ons als afdeling nog een gemis
gaan worden. Want naast dat Gerrit al sinds de oprichting van onze afdeling kiesman en concoursleider van
Kring 1 was verzorgde hij de lostijden op onze website en de teletekst van Kring 1. Gerrit stond altijd paraat
voor Afdeling 9 en was stipt in het uitvoeren van zijn taken. Hij heeft dit altijd belangeloos gedaan. Als
bestuur weten wij dat Gerrit niet graag in de belangstelling staat en hij het liefst door de achterdeur zou
vertrekken. We konden dit als bestuur niet toestaan en hebben hem daarom een attentie als dank gebracht.
Gerrit, namens Afdeling 9 bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Het ga je goed samen met je
vrouw en kinderen en hopelijk kun je samen met Femke nog vele jaren van de duivensport genieten.
Op 23 juli 1998 werd onze afdeling opgericht. Het betekend dus dat onze afdeling afgelopen seizoen 20 jaar
bestond. Om dit jubileum te vieren werd er op elk onderdeel een Jubileumvlucht gehouden waarop voor
iedereen gratis een mooie prijs was te winnen. Het jubileumjaar ging van start met 1896 leden. Ten opzichte
van een jaar eerder was dit een daling van 41 leden. De Luchtbode en de Gevleugelde Vrienden Winterswijk
zijn per 2018 gefuseerd waardoor onze afdeling in 2018 nog uit 80 verenigingen bestaat. Op alle vluchten
samen werden afgelopen seizoen circa 535.000 duiven ingekorfd.
In de landelijke competities werd er in 2018 ook het nodige succes behaald door leden van onze afdeling.
Zo behaalde E. de Jong uit Glanerbrug met zijn NL 16-1154057 het eerste Nationale duifkampioenschap
vitesse en werd Jan Nijboer uit Daarleveen met zijn Nl 16-1187540 tweede Nationaal duifkampioen dagfond.
In de competitie WHZB/TBOTB werden de Gebr. van Langen eerste op de vitesse en behaalde Jonny Ekkel
uit Vriezenveen met de Nl 18-1563947 de titel van Asduif jonge duiven kort. Op ditzelfde onderdeel werd H.
Dekker uit Manderveen met zijn Nl 18-5164867 derde.
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Aan het einde van het seizoen 2018 werd de Olympiade gehouden in het Poolse Poznan. Voor Nederland
kwamen hier ook enkele leden uit onze afdeling aan de start. In de Sportklasse werd deelgenomen door
Derksen – van de Keuken uit Almelo, Peter Janssen uit Kleve en K. en K. Meijers uit Ootmarsum. En in de
Standaardklasse nam Th. Keemers & Zn. uit Albergen met enkele duiven deel. Aan het einde van dit
jaarverslag vindt u alle afdelingskampioenen 2018 terug. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een
ieder te feliciteren met het behaalde succes van het afgelopen seizoen. Dit van verenigingsniveau tot aan
landelijke titels.
Het winter seizoen staat in onze afdeling op dit moment in het teken van de herindeling van de spelgebieden.
Dit onderwerp is ter sprake gekomen nadat enkele verenigingen hebben aangegeven graag te willen wijzigen
van kring. Daarnaast speelt mee dat binnen enkele jaren CC’s te klein worden om te mogen functioneren.
Of we willen of niet binnen enkele jaren is een herindeling een must. We kunnen daarom maar beter tijdig
met dit onderwerp bezig gaan.
Een herindeling van onze afdeling heeft nogal de nodige voeten in de aarde. De ene is er blij mee en de
ander vindt het maar niks. Dit levert dan ook de nodige discussies op. Wat ik u hierin mee wil geven is voer
de discussie hierover met respect voor elkaar. Probeer hierin nieuw te gaan denken zodat de duivensport
weer gaat bloeien. Met nieuw denken bedoel ik dat wij niet langer denken aan ons eigen belang maar gaan
denken aan wat het beste is voor onze sport. Hopelijk kunnen we tijdens de start van het seizoen 2019 op
een extra ledenvergadering van onze afdeling mooie stappen met elkaar zetten voor een gezonde toekomst
van de duivensport in Afdeling 9.
Verder zullen wij rond de tijd dat dit verslag wordt gepubliceerd een nieuwe Iveco hebben gehuurd. De oude
Iveco’s zijn tweedehands aangeschaft en lopen nu al weer een jaar of 12 mee. Hierdoor komt er het nodige
onderhoud kijken waardoor een nieuwe wagen huren op termijn goedkoper gaat worden. De nieuwe Iveco
heeft ook twee slaapplaatsen zodat als het nodig mocht zijn de Iveco ook mee kan naar de losplaats.
Landelijk waren er in 2018 ook voldoende ontwikkelingen. Zo werden door de NPO de secties bemand en
geïnstalleerd tijdens de NPO-ledenraad. Ook werden door de secties hun eerste ledenvergaderingen
gehouden. Vanuit de secties werden de wensen aangegeven voor het vliegprogramma. Dit resulteerde na
het nodige overleg er uiteindelijk in dat wij met ingang van het seizoen 2019 een landelijk vliegprogramma
hebben. Voor sommigen is het nog even wennen dat de discussie over het vliegprogramma niet meer alleen
op de ledenvergadering van de afdeling wordt gevoerd. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zich aan
te melden bij een sectie en van daaruit was er de mogelijkheid om de ledenvergadering van hun sectie te
bezoeken. Iedereen heeft nu dus de kans om zelf landelijk mee te praten.
Grijp uw kans en wordt lid van 1 of 2 secties!
Om voorbereid te zijn op de toekomst is er tussen de afdelingen van sector 3 een pilot gehouden voor
nieuwe spelgebieden. Van een veertien tal vluchten zijn er uitslagen gemaakt. Uit de evaluatie hiervan blijkt
dat de Pilot 7-8-9 velen onder u nog niet veel zegt. Doordat het ledenaantal de laatste jaren maar blijft dalen
kunnen wij voor dit onderwerp niet weglopen. Binnen een niet al te lange tijd zullen we met een herindeling
van Nederland te maken krijgen. Door met de pilot bezig te gaan willen wij alvast tijdig op de toekomst
inspringen. In 2019 zullen wij dan ook een vervolg geven aan de Pilot 7-8-9. We zullen daarbij meenemen
dat we het voor onze leden interessanter moeten maken, zodat de nieuwe spelgebieden meer gaan leven.
Ook werd de Werkgroep Eerlijkspel door de Secties in het leven geroepen. Landelijk is er nogal veel discussie
over een eerlijk spel binnen de duivensport. De ene liefhebbers heeft een handvol duiven mee op de
vluchten terwijl er ook leden zijn die met een paar honderd duiven aan de start komen. Gelukkig hebben
wij met dit laatste in onze afdeling nog niet veel te maken. De Werkgroep Eerlijkspel heeft iedereen
ruimschoots de gelegenheid gegeven om voorstellen te doen. Eén van de binnengekomen opmerkingen is
dat veel leden graag zien dat trainingsduiven weer terugkomen. Daarvoor zal tijdens de komende NPOledenraad van maart een voorstel worden behandeld.
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Om tot eerlijk spel te komen zijn er meerdere mogelijkheden. Om voor 2019 nog een nieuw spelsysteem in
te voeren wordt kortdag. Daarom is er besloten dat de komende maanden de mogelijke spelsystemen
worden gepresenteerd en dat hierover tijdens de NPO-ledenraad van november een beslissing wordt
genomen. De reële verwachting is dus dat er vanaf 2020 een nieuwe spelvariant zal verschijnen binnen onze
sport.
Tijdens de ledenvergadering van maandag 5 november 2018 hebben voorzitter Ben Geerink en Martin
Bakker afscheid genomen van het bestuur Afdeling 9. Ben is sinds de oprichting van onze afdeling 20 jaar
bestuurslid geweest. De eerste jaren had hij als voorzitter van Kring 1 zitting in het bestuur waarna hij in
2003 het voorzitterschap van Afdeling 9 op zich heeft genomen. Martin is gedurende 9 jaar bestuurslid
geweest van ons afdelingsbestuur. Gedurende die periode was Martin tweede secretaris en
verantwoordelijk voor de ledenadministratie van onze afdeling. Als dank voor de vele werkzaamheden die
hij voor onze afdeling maar ook landelijk heeft gedaan kreeg Ben uit handen van NPO-voorzitter Maurice
van der Kruk de Gouden NPO-onderscheiding opgespeld. Voor Martin was er als dank een zilveren
onderscheiding weggelegd. Ben en Martin ook vanaf deze plaats wil ik jullie van harte feliciteren met deze
onderscheiding en jullie nogmaals bedanken voor het vele werk dat jullie vele jaren fantastisch hebben
gedaan voor Afdeling 9.
Doordat Ben en Martin zijn gestopt ontstonden er een paar vacatures binnen het bestuur. Als afdeling
kenden wij het geluk dat deze snel weer ingevuld konden worden. Zo werd Gert Visser benoemd tot nieuwe
voorzitter van Afdeling 9 en werd Douwe Kuipers benoemd tot bestuurslid van onze afdeling. Na overleg
met Douwe heeft hij de werkzaamheden van Martin op zich genomen waardoor wij als afdeling ook de
functie van tweede secretaris en ledenadministrateur weer ingevuld hebben. Gert en Douwe van harte
welkom in ons bestuur en veel succes toegewenst met jullie werkzaamheden.
Er rest mij nog om mijn collega bestuursleden te bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen
jaar. Het zal misschien even wennen worden in de nieuwe samenstelling maar ik heb er alle vertrouwen in
dat wij ook komend seizoen de samenwerking op vertrouwde voet weer op een positieve wijze voort kunnen
zetten.
Tot slot wil ik u nog graag een fantastisch en succesvol nieuw seizoen toewensen. Dat u in een goede
gezondheid mag genieten van de duivensport.
Met vriendelijke groet,
Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9
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Kampioenen 2018 Afdeling 9 Oost-Nederland

“Vitesse”
Onaangewezen
1 08440448 Peter Janssen
2 06869175 Comb. Prinsen
3 08310732 G.A. Willemsen
4 08660654 J.P. Siebers
5 06410744 E. de Jong
6 08180001 Willi Linsen
7 06550364 H.J.W. Dijkstra
8 08500131 H. Goossens
9 06879001 R. Niks en Zoon
10 06909002 H. Doldersum & Zn.
Duifkampioenen
1 06759050 Gebr. van Langen
2 06580748 J. Leusenkamp
3 08210700 Willy Nieling
4 03370835 Jan de Jager
5 06660340 H. Veldscholten

5891,3
5868,2
5832,9
5821,0
5775,5
5775,1
5770,8
5735,4
5732,2
5732,1

Aangewezen
1 08230016
2 08660654
3 08500004
4 06250050
5 06119048
6 06860605
7 06150027
8 06961021
9 06759050
10 06250459

De Lutte
Hengelo
‘s-Heerenberg
Sibculo
Losser

M. Keurntjes
J.P. Siebers
F. Nijhof
J.H. Gelink
Gebr. Sterken
E.G. Brakert
B.A. Pieper
J.E.D. Karsten
Gebr. van Langen
H. Vultink

5062,5
5005,0
4979,7
4896,0
4679,7
4570,6
4514,4
4489,0
4458,8
4456,4

7-1741529
6-1165984
6-1272956
7-1648436
5-1004396

5760,4
5465,6
5205,9
5182,8
5168,9

“Midfond”
Onaangewezen
1 06950863 J. Th. Nibbelink
2 06879001 R. Niks en Zoon
3 08660654 J.P. Siebers
4 08440448 Peter Janssen
5 06150027 B.A. Pieper
6 06909002 H. Doldersum & Zn.
7 06520011 M. Weustman
8 06900733 G.J. Smit
9 06839107 Th. Keemers & Zn.
10 08500004 F. Nijhof

6849,2
6775,8
6712,3
6698,0
6614,6
6606,0
6599,6
6561,8
6533,8
6533,5

Aangewezen
1 07511028
2 06150027
3 06520011
4 08500003
5 06250114
6 06250360
7 06900733
8 08440448
9 08210726
10 06861155

Duifkampioenen
1 06520011 M. Weustman
2 06801978 Han Immink
3 06250360 G. Wielens
4 07511028 A. Paalman
5 06150027 B.A Pieper

Haaksbergen
Rijssen
Eibergen
Laren
Borculo

A. Paalman
B.A. Pieper
M. Weustman
M. Klein Falckenborg
H. Hengeveld
G. Wielens
G.J. Smit
Peter Janssen
Jurgen Stevens
M. Tellen

6-1160100
6-1178445
6-1149613
4-1635541
7-1707871

5371,3
5304,6
5299,5
5231,9
5026,6
4927,0
4912,0
4905,1
4885,2
4854,9

6554,4
6122,6
6056,7
5753,9
5674,7
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“Jonge duiven”
Onaangewezen
1 06119242 J. Doldersum & Zoon
7715,1
2 06069234 Derksen - van de Keuken 7567,8
3 06111222 Wendy Doldersum
7532,0
4 06719136 Comb. Visscher
7530,0
5 06930653 D. Beverdam
7504,2
6 06860826 Jonny Ekkel
7492,1
7 08700008 M. Kerkhof
7489,1
8 06759050 Gebr. van Langen
7464,8
9 06220369 H. Ruel
7422,2
10 08180001 Willi Linsen
7401,3
Duifkampioenen
1 06119242 J. Doldersum & Zoon
2 06119242 J. Doldersum & Zoon
3 06119242 J. Doldersum & Zoon
4 06111222 Wendy Doldersum
5 06119242 J. Doldersum & Zoon

Aangewezen
1 06119242
2 06860826
3 06759050
4 06300262
5 06111222
6 06069234
7 06299207
8 06220369
9 06850750
10 06830809

Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo

J. Doldersum & Zoon
Jonny Ekkel
Gebr. van Langen
Jan Duijn
Wendy Doldersum
Derksen - van de Keuken
Comb. D. Kramer & Zn.
H. Ruel
H. Dekker
K. Nijeboer

6490,3
5650,9
5650,6
5309,0
5236,3
5075,1
4946,1
4917,9
4879,6
4816,3

8-1515001
8-5165602
8-5165632
8-1515070
8-5165621

6681,9
6649,1
6540,4
6504,8
6174,2

B.A. Pieper
Gebr. van Langen
J.P. Siebers
E.G. Brakert
R. Niks en Zoon
Comb. A. Mulder & Zn.
Jan de Jager
K. Nijeboer
M. Klein Falckenborg
Derksen - van de Keuken

13332,1
12575,8
12439,6
12150,0
11873,2
11704,7
11646,4
11537,4
11488,7
11472,8

“Snelheid”
Onaangewezen
1 08440448 Peter Janssen
18099,0
2 06930653 D. Beverdam
17819,8
3 08180001 Willi Linsen
17798,8
4 06909002 H. Doldersum & Zn.
17775,7
5 06150027 B.A. Pieper
17744,6
6 06069234 Derksen - van de Keuken 17635,1
7 06879001 R. Niks en Zoon
17551,7
8 08700008 M. Kerkhof
17411,4
9 06719136 Comb. Visscher
17407,0
10 06750689 V. Bonnes
17360,6

Aangewezen
1 06150027
2 06759050
3 08660654
4 06860605
5 06879001
6 06739044
7 03370835
8 06830809
9 08500003
10 06069234
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“Dagfond”
Onaangewezen
1 08440448 Peter Janssen
2 06069234 Derksen - van de Keuken
3 06119277 Comb. J. & N. Pots
4 08180001 Willi Linsen
5 06909002 H. Doldersum & Zn.
6 06870927 Jan Nijboer
7 06521296 A.H. Weustman
8 08230171 Bert Wolf
9 08690013 E. Prinsen
10 06119242 J. Doldersum & Zoon
Duifkampioenen
1 06870927 Jan Nijboer
2 08440448 Peter Janssen
3 07510871 L. Boogaerdt
4 06790001 Frans Oude Nijeweme
5 08500003 M. Klein Falckenborg

5860,1
5774,1
5751,9
5720,1
5573,8
5491,5
5480,5
5473,1
5452,6
5433,0

Aangewezen
1 08440448
2 06870927
3 06290054
4 06909002
5 06119277
6 06179305
7 06870005
8 08690013
9 06250360
10 06179139

Daarlerveen
Kleve
Laren
Denekamp
Beltrum

Peter Janssen
Jan Nijboer
F. Kwekkeboom
H. Doldersum & Zn.
Comb. J. & N. Pots
Comb. Blokhuis
Bert Nieboer
E. Prinsen
G. Wielens
Comb. Seelen

6-1187540
5-1451934
6-1228625
7-1716443
7-1704570

4946,2
4864,5
4827,6
4562,9
4267,9
4109,4
4085,2
4020,8
4018,5
4005,8

5601,4
5282,3
5191,7
5032,8
4920,5

“Marathon”
Onaangewezen
1 06179139 Comb. Seelen
2 06210373 H. Zwiers
3 06070684 W. Weerink
4 06049172 W. en M. Derksen
5 06540298 J. Willems
6 06879152 Comb. Niks
7 06580381 B. Kastelein
8 06220067 H. Borgelink
9 08230015 G.A. Tiemes
10 06900539 H. Boertje

6706,7
6411,0
6327,6
6219,1
6175,4
6109,6
6024,2
5923,6
5905,8
5839,5

Duifkampioenen
1 06710145 J. Egberink
2 08230015 G.A. Tiemes
3 06049172 W. en M. Derksen
4 06070684 W. Weerink
5 06580381 B. Kastelein

Ochtrup
Didam
Almelo
Wierden
Hengelo

Aangewezen
1 06070684
2 06210373
3 06130178
4 06580381
5 08230009
6 06800786
7 08230015
8 06540671
9 06179139
10 06179228

W. Weerink
H. Zwiers
B. Kotte
B. Kastelein
H. Diesvelt
H. van Pijkeren
G.A. Tiemes
J. Dekkers
Comb. Seelen
Kole - Vlaskamp

5-1327648
6-1276095
5-1286117
5-1287900
6-1883291

5649,4
5431,1
4222,8
3824,0
3657,5
3640,2
3625,3
3467,0
3433,2
3370,8

3375,6
2935,7
2870,9
2787,1
2763,6
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