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METING VAX HL RADONCOSCDTTSATIE IN LUCHT 

J.S.Th. Aten, H.V.J. Bierhuizen, 

L.P. van Hoek, D. Ros, J. Weber. 

Motivering en toelichting 

In vrijwei alle ir-ateriaien, die ons dagelijks omringen, konen kleine 

hæveeiheden radioactieve stof fen voor. 

Een van deze stoffen is radium-226, een nuclide die door desintegratie 

overgå at in eer. ar.d«;re nuclide, aie cpr.ieuw het verschijnsel van radio-

fictiviteit vertocr.r. Dit proces her'r.aalt zich hierna nog enkele aalen, 

totdat ee:. r.iet-radioactieve nuclide ontstaat, waarr.ee het eir.de van de 

zogenaaar.de radium-reeks is bereikt. 

De nuclide, die uit radius* ontstaat, heet radon, d.i. een gasvoraig 

produkt dat uit de boden, uit bouwmateriaien etc. ontsnapt en daardoor, 

evenais de radionetieve stoffen die hieruit nog ontstaan, in de biosfeer 

terecht kostt. De rador.concentratit in de lucht is erg kiein en blijkt onder 

aeer afhankelijk te zijn van de bodeaigesteldheid en de toegepaste bouv-

aaterialen. 

In een afgesioten ruixte, waarin grotere hoeveelheden radius zijn 

opgeslagen, zal de radonconcentratie In de lucht aanzienlijk groter ziy; 

dan de vaarde tengevclge van de van nature aanwezige hoeveelneden radium. 

Eventueel zou deze concentratie zelfs groter kunnen worden dan op grond 

van internationale normen toelaatbaar is. 

In dit rapport wordt beschreven hoe deze concentratie kan worden 

getaeten en op welke wijze de ijking van de opstelling, die hiervoor wordt 

gebruikt, is uitgevoerd. 

• 

http://waarr.ee
http://eir.de
http://zogenaaar.de
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Iniciding 

F.eparaties. onder houds-werkzaa-aheder. er. ijking van inatr-iner.ter., 

•taarvan een grot« nauwkeuriRheii wordt geéist, geschieden veelai ir. 

vertrekken die op constant« te:r.p€rat\.;ir worder. gehoucer.. Zaarbi; vorct 

doorgaans gebruik geæaakt van een ver.tllatiesysteeB waarir. recircvuatle 

van de lucht wordt tægepast, oodat ånders zowel sæt de investering als 

a>»t de exploitatie aanzienlijke bedragen ger.oeid zcuder. zijn. 

Ir̂ iler. op de instruænten radiushouder.de, lichtgevende verf is 

aangabracht is het gevaar niet der-kbeelcig dat de rador.cor.cer-tratie i=. de 

lucht een ontoelaatbaar niveau sou bereiken. Dit is uiteraard afhankeiijk 

van net volume van het vertrek, van de hoeveelheid radius die gelijktijdig 

aanwezig is en van de emanerende eigenschappen van de lichtgevende verf. 

De laatste factor is niet te berekenen of te voorspelien en kar. van geval 

tot geval sterk verschillen. Ir. een dergeiijke werkruicte bleek bi* 

een kwalitatieve acting dat de o-activiteit van de lucht duidcli;k boger 

Mas dan in ander«, soortgelijke vertrekken waar geen radium aanwezig v*s. 

De nauwkeurigheid van daze Beting was tchtar te gering o© op grond 

hiervan t* adviseren tot (kostbare) wijzigicg van de instailatie dan wel 

æ te concluderen tot een toelaatbare radonconcentratie. Daaroo werd 

getracht een netnode tt ontMUdceien o» op eenvoudige wijze en net een 

voor dit doel voldoende neaWfcejiBrifheid de radonconcentratie vast te 

stellen. 

De radiuarroeks 

Radium kært, zij het in lage concentraties en in wisselende hoexcel-

heden, lljna overal in de natuur voort ook in de bode« en in bjuwmaterialen, 

Het heeft een halveringstijd vin rul« 1600 jaar en gaat bij desintegratie 

onder uitænding van een a-dee.itje over in een volgprodukt, het edelgas 

radon, det op cijn beurt ook weer radioactief is en na desintegratie 

opnicuM een radioactieve stof achteriaat, Po, dat vroeger Ra A werd 

genoemd. Door desintegratie van het Ra A en de hierop volgend« produkten 

ontstaat de zogenaaade radiunreeks, die is veergegeven in figuur 1. Hierin 

zijn tevens de historischr MMC.I en de halveringstijden der nuclide« 

vermeld. Se overgangen die slechts veinig voorkøaen zijn gestlppeld 

sangageven. Laten wij dese buiten beschouwing, dan blijkt det er S a-des-

integraties en » «-desintegrati*s pleats maten vinden voordat bet radius) 

http://radiushouder.de
http://a-dee.it


- •* -

geheel is csgerer ir. het r.iet-radioactieve eindprcxivikt van de reeks, Ph, 

ees. srabiel isotoc? van iecd. 
22c 222 

Ven alle dochterpredukter. van Ra Is alleen "Rn gasvormig. Een 

**Rr. at->o-:, cat tij desir.tegratie van een Ra a too« ontstaat, zai een 

xeVer« ksr.s J-eiLer. vri; ir. de lucht te kcoretv. Deze "KARS is afhankeii}k van 

de cher.isrhe en rysische tcestand var. het radius *:i van het xateriaal 

vaarir. r.it is opgenorien, s.a.w. var. net eaanerend veraogcr. van het satsriaei. 

H*t is g»bleker. dat hierover geen redelijke kwaatitatieve voorspellingmi 

cogeiijk zijn. 
222 

~e dochterproduxten van * Rn zijr. vaste stoffen. Door desintegratie 
222 

van ,~r. atonec ir. de lucht or.tstaan engebender. atcaen van de dochter-

proUukten die zich verncedelijk in zeer kerte tijd hechten aan xwevende 

stofdseltjes. Dit opcr.t de acgelijkheid de radonconcentrati« in de lucht 

af te leiåer. uit de activiteit die op een filter wordt gevonden nadat 

hierdcor een haeveeiheid lucht is gepocpt uit de ruinte waarin de radon-

corxentratie aoet worder. bepaald. 

Jit da in figu-r 1 vernelde gegevens biijkt, dat de halveringstijd 

var. RaD (^^Pb) te groot is os hiervan in korte tijd (enkele uren) een 

ceetcare radioactiviteit op het filter te verzanelen. Daaroa kan de 

activiteit van RaD en van de hierop volgende produkten tuiten beschouwing 

uorden Relater.. 

De spstelling voor luchtbemonstering van het SBL 

Ket behulp van een zuig-percpomp (fabricaat Edwards type RB* of EB 3A> 

wordt een hoeveelheH iacht door een aeitbraan-f ilter (fabricaat Sar tor i us, 

poriengrootte 0,8 u, diameter SO mm) gezogen. Ket »erobraanfilter wordt in 

een filterhouder gekiesid, zodanig dat geen lucht langs de rand kan lekken. 

Het filter wordt, on beschadiging tijdens het poapen te voorkofttn, onder-

steund door een vlak, poreus plaatje van gesinterd glas. Net behulp van 

een gasseter, aangeslotcn op de perszijde van de pomp, wordt de boevatl-
3 

held doorgezogen lucht geaeten (ongeveer 1,4 » per uur). 

Hating van de activiteit op het filter 

Ka net ben*onsteren van de lucht wordt het filter tussen twee perspex-

platen galagd, waarvan bat bovenste aar rond gat hatft van zodaniga dia-

aatar dat hat aeobraanfilter zo good aøgelijk vlak wordt aangedrukt an hat 

gadeelte aan hat filter waarop sien da verzaoeldo atofdealtjes bevinden, 
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niet wordt bedekt. Boven het fat wordt een scintlilatie-detector van een 

a-»onitor gepl&atst (EMI, Portable Contamination Honitor type I of 

Kuclear Enterprises type PAR ?> waarsee her aantal o-deeltjes dat per 

ainuut wordt uitgesonden, gedurende eaige tijd wordt geaeten. 3e 

•ODitors rtjn daartoe enigeraate gewodificeerd, sodat aassluitlng op een 

telschakeling aogeiijk is (De æter van de aonitors zijn tengevoige van 

de logaritaische schaalverdeling en de grote Insteltijd niet geschikt 

oa de aet ingen aet voldoende nauMfceurigheid te verrichten). 

Voorlopige aeetresultaten 

Ka verschiliende poaptijdet; wcrder. act de beschreven opstelling 

desintegratie-curven geweten van net radioactiave aaterieal dat op do 

filters nerd verr—tld. Deze curven bleken, zelfs bij taaelijk grote 

variatie van de pooptijden, alle hetzelfde profiel te vertoner.. In 

figuur 2 «ordt een voorheeld gegeven. Kwalitatief is net verloop van da 

curve als volgt te verklaren. 

Aanvankelijk worden 100 2 230 i-deeltjes per ainuut geteld. Door 

desintegratie van bet Po (RaA, halveringstijd tj = 3,05 a) neemt de 

telsnelheid gedurende de eerste minuten snel af. Ka circa 20 ainuten is 
2 m 

uit net verloop van de curve te zien dat Bi (RaC) in het preparaat 
218 

is aangegroeid uit het Po. OttgBvear **0 * i nut en na het uitschakelen van 

de poap treedt er gedurende earn w een exponentiele afnaae van de 

activiteit op a*t een halveringstijd van circa 30 ainuten. Dat hier niet 
2 It 

de halveringstid van Pb (RaB, tj = 26,8 a) wordt gevonden, is 
21% 

begrijpelijk oadat in hat preparaat geen volledig evenwicht tussen Pb 

(Rafl) en Bi (RaC) kan xijn ingesteld. Dat da curve aan het einde 

horizontaal gaat lopen kan uorden verklaard uit de aanwezigheid van 

een xeer kleine hoeveelheid Po (RaF), ThB en varder« relatief lang 

levende nucliden die zich in de lucht bevinden. Dese rest-activiteit is 

-*e«r gering an veelal nauwelijks te onderscheiden van hat nul-affect dar 

telapparatuur, Hetzelfde desintegratie-patroon ward ook gevonden in een 

mints waarvan bekend wu dat da radonconcentratie aenzienlijk boger was 

dan in da andere vertrekken. 

Uit das« Mtingen ward geconcludecrd dat net aogalijk «o«t xijn d« 

radonconcantratia in de iucbt aat redelijke nauvk«urigh«id «f t« l«id«n 

uit ««n desibcegratiecurve, seals dia in figuur 2 schasatisch if w««r-

gsgeven, als bat ftøftlijk ia aemaal sen releti« vast te stall«« tussen 

de telsnelheid op sen bepaald oganblik an d« vara radonconcentrati« 
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gjdurende de pocptijd. 

Uit eer. aancai exper Issen ten bleek dat ir. een posvptijd van 1 i 2 

uur volde-ende activiteit werd verzacield on een desintegratiecur*e c« 

oeten en dat als referentiepunt op de desintegraliecurve een punt tussen 

3C en SO sinuten na het beéindigen van de luchtbenonstering næst »orden 

genoæn. besloten were hiervoor de activiteit na '•O ainuten te kiezec. 

Het vast steller, van de relatie tussen deze activiteit en de radonconcen-

tratie in de lucht bleek aogelijk bij hat Interuniversitair Reactor 

Iastit^ut te Delft. 

D*t opstellir.g voor luchtbetaonstering van het IRI 

Hoewel het principe van de beraonsteringsapparatuur in het IRI 

identic'* is aar. de hiervcor be&chreven X3L-apparatuurt zijn er belang-

rijke vers chilien ir. de uitvoering, die c.a. een i j king van de apparat uur 

BOgelijk caken. De potnpcapaciteit is aanzienlijk groter {fabrikaat Lacy-

Kulbert, type RB 2847). Da diameter van het gebruikte filter is 15 ca 

(cellulose-asbest filter van Lragerwerke, Lubeck, nessfilter papiar 

nr. 766). Het filmer .rørdt geteld in een proportioned ionisatiekaaer, 

voorrien van een anticoincidentiesysteem ter onderdrukking van de achter-

grond. Er wordt ongeveer 2«* ra Mur door het filter gezogen. Oankzij dez« 

voorzieningen wordt de telsr.eiheid zo hoog dat het onder de oeeste 

oststar.dighecen ntogelijk is een zodanige analyse van de ver val curve te 

uaken est de activiteit van de dochterprodukten van het radon in de 

dccrg«20gen lucht afzonderlijk kan uorden bepaald. De apparatuur en de 

mthodiek werden ontwikkeld door Das , 

222 
Pc bagaling van de activiteit der Rn dochterprodukten uit de vervalcurve 

Een radioactieve reeks kan schenatisch vorden voorgesteld door 

A,N. XJI-

waarin N. het aantal atooen en X, de vervalconatante van da nuclide i 

vooratallen (i s 1,2 ... ). Wij gaven verder hat aantal atoaan op bat 

filter sonder accent aan, dat in da lucht «et een accent. 

1) J, Das. De natuurlijke activiteit van aerosolen in 4a lucht* 

Afstudetrwark varricht in hat IRI, juni 1970* 
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Wij veronderstellen dat de concentratia van d« nuclide *! in da lucht 

tijdens de •onsteroaae constant la, U* . Op hat filter wordt tijdans 

da Bonsternaae hat aantal atoaan N, par tijdseenheid vergroot aet qn*! 

(q li hat aanzuigdebiet, n da filterefficiintie) door hat aanzuigan van 

atoaan uit da lucht an door vanral van da aoadarnudida (voor sover dit 

raada op hat filter aanwexig is) sat **_!**_,* Voorts treedt e«n 

veraindering op van hat aantal atoaan door radioactief vnrval, Jk .i. 

(sia scaaaa in fig. 3). Uit da differantiaalvergalijkingan 

^ . 

dt 
S ^ i o • X i - i " i - l ' i j ^ (1) 

tijn nu batrakkingen voor K. af ta laldan dia da volgaada gadaanta habbea 

* i " B l l *10 
t • 

"2 * B21 "lO * B22 *20 

*3 $ B31 "lo * B32 *20 * B33 "lo ( 2 ) 

æ t b.v. 

qn qn 
B2l s ~~ U " ***><" V ) l * {txD<* V * " *xp(" X 2 t , ) J 

> 2
 xi~ x2 

waarin t ' da duur der •onstarnaaa i s . Da coifficiintan Bj. sijn bekanda 
functiaa van q^, n, ^ «n t 

Indlån wij bat aantal atoaan van nuclide i op bat fi ltar hij hat ainda 
•an de aonatarnaae sat ». aaagevaa, sal da geaetan vervalcwv« ta 
beschrijvan sijn door i 

* t * *A «*><- a^t) • Aj «J(p(- I j t ) • . . . 

waarin : 

A i " c a " a ø 

*» • S i "lO * C32 »20 • C » "30 « » 
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De coéfficiir.ten C., zijn bekend« functies van X. en van u., de «eet-

efficieatie van de telopstelling voor de stråling, uitgezooden door 

nuclide i. 

De coefficiénten A. warden bepaald uit de geæten vervalcurve door 

aar.passir.g r.et behulp van de cathode der kleinste kvadraten, i^e fig. <•. 

Het reker.prcgraraa gaat daarbij uit van gegeven X, en u,. Het behulp 

van de vaarden van A. kunnen achtereenvolgens S, en S. worden 

ge vonden. 

De æetefficicr.tie var. de telopstelling (u.) vocr o activiteit is op 

tvee wi}zor. bepaald : 

a) door ret bepalen van de efficiéntie vaarsee kleine ijkbronnen aet 

a activiteit op verschi Ilende plaatsen in de proportionale teller 

worden ger«ten 

b) doer het vervaariigen vau filters waarop een aerosol is verzameld, dat 

gedurer.de voldoead lange ti id in een ruieite ztet bekende radoncoacen-

tratie verbieef ort evenwicht aan te kunnen neaea. 

Behalve sat de radonreeks sioet soss nog rekening uorden gehouden aet da 

thcriusreeks die éveneens in de buiten- en binnenhuislucht voorko&t. 

De concentrates van de nucliden uit de thoriumreeks zijn echter steeds 

seer dan een factor 10 lager dan die uit de radiumreeks. Hoewel deze 

nucliden wel in het rekenprograana zijn opgencoen, worden zij in dit 

rapport niet verier beschouwd. 

Sij de ultvoering van de experiaenten werd de proportionele 

telfraxer zo ir.gesteld dat uitsluitend a-deeltjes warden geneten. In 

tabel 1 wordt de telefficiéntie van de nucliden weergegeven. RaC en 

RaC worden Lehandeld alsof het Éln nuclide be ere ft die de o- en B-straling 

van balde uitzendt. Ra8 is een zuiver B-actieve nuclide en wordt op des« 

wijze dus niet geteldL Het beinvloedt wel de vorm der vervalcurve, zoals 

uit da vergelijkingen (3) blijkt; uit de oplossing van hat »ystaea 

vergeiijkingen (3) wordt N2Q dan ook wel geyonden, evenala J|J0 uit d* 

oplossing van de vergelijkingen (2). 

http://gedurer.de
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Tab«! I. Keetefffficiectie der nuclide** 

K, R4 A 0 , 3 1 

* 2 K* B 0 

H3 Ra (C • C*) 0 .33 

• Th B G 

K. Th (C • C*) 0 ,31 • 0.36 

Ultvoering var, de ijking 

De be ide lucht£>e«or.s?erings-ops?eliicgen *«rden :a dezelfde ruizit« 

(A) opgesteld. Sa eer. poŝ jtijd vac 1 of 2 uv~" werden d« filters zo 

spoedig isogeiijk geteid ir. de bijbehorend« opstellirgen. Ir. totaai werden 

•• Det ingen uitgevoerd. Daar? a verden »et ingen uitgevoerd in eer, ruiat« (B) 

•et eert radoncons-̂ r.xratie die zo hoog was dat de activiteit, die in ée"n 

uur ^ .Kt filter werd verza»*l<i, eiger.lij't te hoog was in verbani set 

het scheidend veraogen van de X3L.-telopsteii:r.g. Daaros werd r.et 

experiment hrrhaald net een poraptijd van 10 r.iruten. OO'K in dit gevai 

had de desintegratiecurve de gedaante van fijuur 2 (de ho^e radonconcen-

tratie werd veroorzaakt door in de ruiate opgeslagen uraniunzout). 

Uit de IRI-saetingen werden volgens de beschreven nethode de ccncentraties 

van 218Po (3aA), 2l*Vb (RaS) en 2i**Bi (RaC) berekend. D« gexsiddelde 

waarde hiervan geeft de radoncoaccntratie in lucht tijdens de lucfctbeaooste* 

ringsperiode (tabel 2). 



Tabel 2. Gonomtrati.« in lucht in pCi/liter. 

BO. «xp 

te A 

JU B 

la C 

plasts 

baanwtaringa-

tljd (aia.) 

1 

3,9 . 10~2 

•»»8 . 10~2 

7,9 . 10~2 

5,5 . 10~2 

A 

120 

2 

-2 
6,0 • 10 

3,5 . 10"2 

6,2 . 10~2 

5,2 . 10"2 

A 

120 

3 

2,7 . 1Q~2 

1,7 . 10~2 

2,5 . 10~2 

2,3 . 10*2 

A 

60 

*• 

0,01 . 10"2 

3,9 . 10"2 

5,9 . 10"2 

3,3 . 10"2 

A 

60 

5 

3,2 . 101 

2,? . 101 

3,0 . 101 

2,8 . 101 

i " 

60 

6 

8.5 . 10*1 

6.6 . 10_1 

8,0 . lO*1 

7,7 . 10"1 

B1' 

10 

1> Bij axpariaant 5 ward da vantilatia van d« ruiate 18 uur tavoren afgezet an bij experiment 6 

la da afauiging aangeblavan. 
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Daar de op een bepaald ogenbiik gemeten activiteit (in teller, per minuut, 

'•O ainuten na het beéindigen van de luchtbeaoristering) bi] poaptljden 

kieiner dan 2 uur evenredig is iset het doorgeponj>ie iuchtvolvrae (in =*) 

en bij benådering met de rador.concentratie in ce lucht (ir. pCi/1), is 

bet alechts nodig de bijbehorende evenredigheidsconstante te berekenen: 

K = 
luchtactiviteit (in pCi/i) x luchtvoiume (in o ) 

aantal teilen per minuut, 40 minuter. na het pocper. 

De meetresultaten van 6 experiæenten zijn weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3. Resultater, van de i jkingen 

Cxp. 
no. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

pomp-
tijd 

2 h 

2 h 

1 h 

1 h 

1 h 

10 m 

lucht-
voluae 
<»3) 

2,81 

2,89 

1,90 

1,34 

1,49 

0,227 

teilen per 
min. op 
t=40 min. 

25 

18,5 

7 

18 

10000 

57 

radonconc. 
in pCi/1 
volgens 
IRI meting 

5,5 x 10"2 

5,2 x 10~2 

2,3 x 10"2 

3,3 x 10"2 

2800 x lO*2 

77 x 10"2 

0,52 

0,81 

J,S2 

0,24 

C,42 

0,31 

K 

-2 
x 10 
x lo"2 

x 10"2 

x 10"2 

x 10*2 

-2 
x 10 

_2 
De gemiddelde waarde van K is 0,5 x 10 , zodat voor de MBL-opstelling 

voor pomptijden kieiner dan 2 uur, geldt : 

-2 « 
0,5x10 x (aantal teilen per min, 40 min na het pompen) 

luchtactiviteit (p€i/l)»-
doorgepompt luchtvolume (m3) 
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Diskussie 

De ijkingen, in het IRi uitgevoerd, berusten op de aeting van de 

volgprodukten van het radon. Er zal zelden een evenwicht bestaan tussen 

radon en zijn volgprodukten; de nate uaarin evenwicht aanwezig is, zal 

o.a. worden beinvioed door de ventilatie van de ruiate. Het is daaro« van 

belang dat de vergelijker.de netingen zijn uitgevoerd in ruiaten wet 

verschillende radonconcentraties en ventilaties. Op grond van het feit 

dat de cincentraties van de verschillende dochterprodukten in dezelfde 

orde van grootte vallen, kan vorden aangenoaen dat er nagenoeg een evøn-

wicht heerst en dat ook de radonconcentratie ongeveer even groot zal 

zijn als die van da volgprodukten. De coefficient van variatie van de 

resultaten van ledere meting is gemiddeld 36 %. De coefficient van 

variatie van de gevonden waarden voor K is "43 % (6 net ingen). Indien *en 

bi j de Lereker.ingen een waarde van K = 0,5 x 10 hanteert, kan »en op-

de grond van speculaties over de waarschijnlijkheidsverdeling van K æ t 

redelijke betrouwbaarheid verwachten, dat »en in een groot aantal 

gevallen de concentratte niet neer dan een factor *» onderschat. 

Gezien de grote variabiliteit in de radonconcentraties die in 

diverse verkplaatsen zal optreden door variatie in de aanvezige aaterialen 

en de ventilatie, zal een bepaling van de orde van grootte der radon

concentratie als regel voldoende zijn. Heestal zal kunnen norden gecon-

stateerd dat de situatie bevredigend i«, terwijl pen in twijfelgevallen 

al» regal additionele bcveiligingen sal villen aanbrengen. 

• 

http://vergelijker.de
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Sagenvattir.^ 

In verband met »ogeiijke verhoogde radonconcentrat les in de lucht 

in Merkruiaten is een eenvoudige, transportabele opstelling cntwikkeld 

w&arnee de radonconcantrati* kan word«n vastgesteld. De nauwkeurigheid is 

niet groot, doch voldoende om aan de hand van de orde var. grootte van de 

radonconcentratie te beoordelen of een werkEituatie or.gewijzlgd kan 

blijven. 

Len luchtiaonster wordt door een filter gezogen, waarna van di« 

filter een vervalcurve van de a-activiteit wordt opgenomen. De tel-

sneiheid **0 rainuten na beéinåigir.g van de »onsternaaie is ir.dicatief voor 

de radonactiviteit. De ijking van dese apparatuur geschiedde door 

analyse van een soortgeiijke vervalcurve, verkregen aet een groot filter 

en een groot lucbtdebiet, faarbij de activiteit werd geaeten aet een 

anticoincidentieteller. De analyse werd op een rekenautocvaat uitgevoerd 

en leverde de concentratie van de vervaiprodukten van het radon in de 

lucht. 
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Fig, 1, Radius) «n volgprodukttn* 
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Fig. 2. Desintegratie van de a-activiteit, verzameld op een filter. 
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Fig. 3. Schema van de ver andering van h«t aantal a tomen van de nucliden 

in een vervalreeks op net filter tijdena de monsteraane. 
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Reaultaat van de analys« van de vervalcurve van een luchtfilter. Uit de flguur is 

net resultaat van de aanpasstng van de coefficienten aan de meetpunten af t« lesen. 


