
Al die soorten uit verre landen hebben blootge-
staan aan verschillende invloeden, maar
laten we meteen overstappen naar producten

uit onze eigen streek. Seizoensgebonden groenten
en fruit zijn vers op het moment dat ze geoogst
worden. Uien, kolen en preien in de winter. Sla,
zomerworteltjes, radijsjes in de zomer. Dit is een
summiere greep en wanneer we op het seizoen let-
ten dan groeit er geen sla in de winter. Het blad kan
niet tegen extreme koude en uien groeien in de
zomer, komen tot ontwikkeling om in het najaar
geoogst te worden. Variëteiten als zomeruitjes

daargelaten, dat is een typisch zomerproduct, maar
over het algemeen kunnen we allemaal onze groen-
te en fruit redelijk indelen bij het seizoen waarin
het hoort. Onze voorouders aten niet anders en in
de V.O.C. tijd werd pas de handel bevorderd om
kruiden en specerijen uit verre streken te importe-
ren.

Bodemkwaliteit
Wat heeft de bodemkwaliteit nu met onze groente
te maken en dus met onze gezondheid?
Alles! Groente en alles wat groeit, of dat nu snij-
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De relatie tussen de bodem en onze 

GEZONDHEID
Groenten zijn overal te koop, van supermarkt tot de gespecialiseerde luxe winkel. Uit alle delen van

de wereld en het aanbod is groot. De eerste vraag die wij ons kunnen stellen: Is het normaal is dat wij

groente en fruit overal vandaan kunnen kopen? Hoe lang is een product onderweg geweest of hoe

lang heeft het in een koeling gelegen? Hoe zit het met het pesticiden gebruik?  Wat heeft men

gebruikt? Is dit schadelijk voor ons?



bloemen zijn of vruchtbomen, alle gewassen zijn
afhankelijk van de bodemkwaliteit om tot goede
ontwikkeling te komen. Snijbloemen die op een
gezonde bodem hebben kunnen groeien zullen lan-
ger fris in de vaas staan. Fruit van bomen en strui-
ken die ook op een gezonde bodem tot
ontwikkeling konden komen geven mooiere vruch-
ten en de echte smaak zal tot zijn recht komen.
Wanneer de bodem in topconditie is dan nemen
alle planten de goede voedingsstoffen op en zo
leveren zij aan ons dat wat wij weer nodig hebben.
Een verarmde krop sla zal ons niet de juiste energie
geven. Wanneer wij energieloze groente eten, zal
dit energie aan ons lichaam onttrekken.
Heb je ook wel eens het gevoel gehad, na een maal-

tijd volledig in te storten? Geen energie meer lijkt te
hebben, voor welke activiteit dan ook? Vooral in de
winter, na bijvoorbeeld een stamppot boerenkool
met rookworst? Maar dit gevoel kan ook heel goed
optreden na het eten van allerlei andere soorten
groenten, aangevuld met vlees of vis. Moe na een
maaltijd? Is het net of deze energie uit je trekt, in
plaats van iets toevoegt? Velen zullen nu ongetwij-
feld al dan niet bewust instemmend ‘ja’ knikken.
Voeding moet energie geven, het moet ons voeden,
niet alleen vullen en benadelen. Dit verschijnsel is
heel verklaarbaar als we weten hoe dit ontstaat,
maar dat is met alles zo. Mijn oma zei vroeger: ‘Als
je alles vooruit weet dan kun je voor een dubbeltje
de wereld rond.’ Ik zal moeten toegeven dat dit
zeer onwaarschijnlijk is maar het geeft wel aan dat
als we zaken vooruit weten, we in veel gevallen
anders zullen handelen.

Boviswaarde
De Boviswaarde (1), dat is waar alles om draait! De
Fransman André Bovis heeft voor de Tweede
Wereldoorlog een schaal ontwikkeld om de vitali-
teit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen.
Het betreft de levensenergie van alle levende
wezens. Mensen, planten, bomen, struiken, alles
wat leeft heeft een levensenergie. Gezonde levende
wezens hebben een hogere waarde dan zieke of
zwakke levende wezens. Een zieke plant heeft een
lagere Boviswaarde dan een gezonde plant. Die
lagere waarde kan veroorzaakt zijn door ingrijpen
van de mens: de bodem die qua voedingsstoffen
onvolledig is, het toedienen van kunstmest of het

injecteren van mest. Zodra iets uit balans is, is de
levenswaarde van de beplanting lager dan wan-
neer alle factoren optimaal zijn. Het getal 6500 is de
grens tussen gezond en ongezond. Alles wat onder
de 6500 Boviswaarde zit, onttrekt energie uit ons
om, als het ware, die balans te zoeken; het heeft zelf
energie nodig. Even zwart/wit als voorbeeld: we
nemen in gedachte een krop sla. Wanneer de
Boviswaarde van de krop sla hoger is dan 6500 gaat
deze ons energie geven, dan hebben we daar profijt
van, maar wanneer de Boviswaarde lager is, neemt
het energie van ons en raken we vermoeid.

De groenten die we in de supermarkten aantreffen
zijn veelal met ‘kunst en vliegwerk’ tot stand geko-
men: kunstmest als zogenaamde plantenvoeding,
lange periodes onderweg (denk aan transport en
opslag), kortom de Boviswaarde kan dan rond de
3000/4000 of mogelijk nog lager liggen. In dat
geval ontrekt het energie aan je. Het verschil tot
6500 moet als het ware worden aangevuld. Gaan
we voor de biologische groentes, die dan ook wer-
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kelijk dat stempel verdienen, kan de waarde
zomaar 7000/8000 zijn; in dat geval ‘schenkt het
ons energie’, dan worden we dus positief gevoed in
plaats van dat het balans zoekt en ons ‘leegzuigt’.
Alles wat boven de 6500 Boviswaarde is geeft ons
energie, heelt ons. Daarom zijn goede producten
van belang om ons positief te voeden, om ons op
peil te houden, kracht te geven, mogelijk te helen
ten tijde van ziekte. Alle producten die boven de
10.000 komen geven ons een extra boost.

Positieve of negatieve gevolgen
Als we de boerenkool in de winter ‘kant-en-klaar’
gesneden kopen, aangeleverd in plastic zakken en
deze eten met een ‘gewone’ rookworst erbij met de
nodige negatieve E nummers, is het verklaarbaar
dat we moe zijn na een maaltijd. In de vrije natuur
kunnen we voelen wanneer bijvoorbeeld een bos
ons energie geeft, dus gezond is. Bossen die onge-
zond zijn ‘ voelen’ niet fijn, onttrekken energie. Je
komt niet voldaan thuis. Wie in een gezond bos
heeft gewandeld zal het gevoel hebben opgeladen
te zijn. Dit is ook aan de hand met onze groente,

fruit en alle andere voedingsmiddelen. Maar dan
heeft het positieve of negatieve gevolgen voor ons
lichamelijk welbevinden en een stap verder voor
onze gezondheid op dat moment en doorwerkend
in de jaren erna. Wie altijd voeding tot zich neemt
met een lage energiewaarde zal tekorten opbou-
wen en op latere leeftijd daar niet meer omheen
kunnen. Zolang de mens blijft ingrijpen, zal de
natuur steeds weer terugslaan… Economische
belangen, de industrie die een flinke vinger in de
pap heeft, zo niet een hele hand, allemaal factoren
die zwaar tegenwerken op het eindresultaat van
bijvoorbeeld onze groente. Een overheid die totaal
geen kennis van zaken heeft en er een eigen beleid
op na houdt. Men dwingt boeren de mest in de
grond te injecteren. 

Hoe natuurlijk is dit?
Van oudsher zijn we gewend dat de mest over het
land verspreid wordt. Maar in Den Haag zijn ze
een andere mening toegedaan; men wil ons laten
geloven dat het beter is de mest in de grond te
injecteren. Als gevolg van deze maatregel spoelt
ongeveer 80% meer stikstof uit de mest het grond-
water in. Als negatief effect wordt het zuurstofni-
veau door allerlei chemische reacties lager en te
weinig zuurstof heeft een verstoord bodemleven
als gevolg. Het gevolg is dat dit een negatieve
invloed op alles heeft. De wormen gaan dood, de
goede schimmels en bacteriën worden vernietigd,
kortom het is oorlog in de bodem. Daar waar oor-
log heerst, heerst complete chaos! Zo kunnen we de
toestand van veel landerijen tegenwoordig ook
bekijken. Een verstoord bodemleven geeft de ver-
keerde signalen af naar de gewassen. De structuur
van de graslanden verandert, de dieren eten dit
gras en krijgen daarom ook de verkeerde informa-
tie binnen. Wij mensen eten weer veel van deze die-
ren met als gevolg dat ook deze schakel volledig is
verstoord. Bedenk dat dit eveneens van invloed is
op de andere gewassen zoals groenten. Landerijen
die op deze vernietigende manier worden behan-
deld geven de verkeerde stoffen via het grondwa-
ter automatisch door naar andere buurtbewoners;
de gevolgen zijn vele malen groter dan zo even kan
worden overzien. De groente bevat al heel lang niet
meer de normale hoeveelheid vitamines en minera-
len. Als gevolg daarvan zijn velen ondervoed, wat
weer diabetes als mogelijk gevolg kan hebben. Het
langdurig eten van gemanipuleerde voeding levert
tekorten op als resultaat. Wanneer we de bodem
uithollen, hollen we onszelf uit! Dat is het logische
gevolg. Bedrijven die werken volgens de normale
oorspronkelijke methode, die dus de mest uitrij-
den, hebben een heel ander bodemleven.
Wie op de site van Paul Blokker uit Midwoud
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(Noord Holland) kijkt zal dit allemaal kunnen
lezen. www.natuurlijkvoedsel.nl 

Originele manier van werken
Paul en Ilse Blokker behandelen hun landerijen
met respect. Het gevolg is dat er ruim twee keer
zoveel wormen per vierkante meter te vinden zijn
dan bij anderen. De aanmaak van nieuw leven
zoals bacteriën, schimmels en van alles wat nog
meer in de bodem leeft, is vijf tot zes maal hoger
dan bij bedrijven die dit systeem niet toepassen.
Deze uitslagen zijn getoetst door het RIVM (Rijks
Instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Door
een originele manier van werken zijn de dieren
gezonder, de kosten zijn automatisch lager, kortom,
de totale opbrengsten zijn veel gunstiger en de
eindproducten gezonder voor de mens. Een ander
bedrijf dat genoemd mag worden, is gevestigd in
Wapserveen (Drenthe). Vader Piet en zoon Frodo
Dekker werken met de Drentse oerbacterie. Door
hun passie kunnen zij zeggen dat hun groente
‘medicijnen’ zijn. De groenten, met liefde geteeld
op een gezonde bodem, geven een hoge energie
aan ons. Wanneer wij goed gevoed worden met
groente die een hoge Boviswaarde heeft, zal het
ons helen. Hippocrates (460 voor Christus - 370
voor Christus) zei het al: "Laat uw voeding uw
medicijn zijn en uw medicijn uw voeding". Deze
gedachtegang is duidelijk voelbaar bij de heren
Dekker van www.heidevlinder.nl wanneer zij
enthousiast iets laten proeven dat van hun land
afkomstig is.

Kunstmest, een kunstgreep!
Justus von Liebig (1803 –1873), Duits chemicus,
was uitvinder van de kunstmest. Wat minder
bekend is, is het gegeven dat deze zelfde man een
fel bestrijder werd van zijn eigen product. Het
rigoureus verspreiden van kunstmest zag hij als
een negatieve aanval op een gezond bodemleven
en dus ook een gezond eindresultaat. Kunstmest
holt, net als het injecteren van mest, de bodem uit. 

Waar zijn we mee bezig?
Louis Pasteur (1822-1895) is bij velen bekend als
de man van het promoten van medicijnen. Want
zijn uitspraak was, dat je alle ‘beestjes’ moest ver-
nietigen. Alles in ons lichaam maar ook daarbuiten
dat daar zogenaamd een aanval op kon openen
moest vernietigd worden. Denk tegenwoordig aan
vaccins en medicijnen die daar korte metten mee
maken. Toch bedacht hij zich; op zijn sterfbed gaf
hij namelijk aan dat zijn tijdgenoot Pierre Antoine
Béchamp (1816-1908) gelijk had. Deze man ver-
klaarde namelijk dat je niet moest vechten tegen
‘die beestjes’ maar dat het veel belangrijker was om

je lichaam in balans te brengen en te houden. 
Als we dit op ons laten inwerken dan is het toch
eigenlijk ongelooflijk. Pasteur heeft toegegeven dat
hij het bij het verkeerde eind had en ook Justus von
Liebig heeft zijn eigen vondst teniet willen doen.
Met dát verschil dat Pasteur letterlijk ‘biechtte’ en
von Liebig het tegendeel ontdekte en oprecht spijt
kreeg van zijn uitvinding.

Maar… weer de industrie, in dit geval de kunst-
mestproducenten. Zij wilden hier halverwege de
19e eeuw niet op ingaan want hun belangen waren
groter, namelijk een product verkopen. Wat daar
het eindresultaat ook van was deed hen niets!
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Daarmee brachten zij ook hun eigen gezondheid in
gevaar. Mulder Agro uit Kollumerzwaag zag het
belang in van het boekje van Justus von Liebig. Zij
hebben dit uitgegeven en het is een regelrechte aan-
rader om in je bezit te hebben, zeker wanneer er
nog geloof is in alle kunstmatige invloeden die ons
meer schaden dan dienen. Theo Mulder van
www.mulderagro.nl is de bevlogen man achter dit
verhaal en heeft het naar buiten gebracht.

Wie meer wil weten raad ik aan de genoemde sites
te bezoeken. Daarnaast kan ik met trots vermelden
dat zij allen spreker zijn op de www.gezondver-
standavonden.nl en je een avond kunt bijwonen
om hun verhalen te beluisteren. Dat is de enige
manier om anderen te inspireren, om te doen
inzien dat het heel eenvoudig is om gezond te
leven. Eenvoudig is dan: terug in ons denken, terug
naar vroeger tijden om te kijken hoe men toen leef-
de, zodat we nu vele stappen verder komen; door
dat wat we geleerd hebben, toe te passen in het
heden. 

Groenten, maar ook alles wat eetbaar is in de
natuur om ons heen, wat overigens een aanvulling
is op dat wat de groentewinkels bieden, behoort op
gezonde grond te groeien.
Het positieve nieuws is dat we het tij kunnen
keren. Conclusie: onze gezondheid begint bij de
bodem! Een uitspraak van Erhard Hennig is; ‘De
mensheid zal bewust moeten worden van natuur-
lijke landbouw of zal ten ondergaan!’ <

(1) Boviswaarde: op internet is ruimschoots informatie hierover te

vinden.

Aanbevolen boeken waarin uitgebreide informatie gevonden kan

worden:

De geheimen van een vruchtbare bodem - Erhard Hennig 

Humus en bodem zijn onderworpen aan de wetten van het leven

Uitgegeven door Agriton en te verkrijgen via www.mulderagro.nl

De zoektocht naar kringlooplandbouw - Justus von Liebig

Uitgegeven door www.mulderagro.nl 

‘Nooit geweten dat je dit ook kan eten’ - Anneke Bleeker

Uitgegeven door www.succesboeken.nl (tevens te koop/bestellen

in de boekwinkel)

54 . Spiegelbeeld . april 2012

n n n gezondheid |  Anneke Bleeker  |

Anneke Bleeker
www.gezondverstandavonden.nl

www.verontrustemoeders.nl 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


