
 

 

 
 
 
 
VdA-KR 17-03-2018. 

Sectie 2D 
 
Officieel reglement v/d Multiraciale proeven bij het nazoeken van 
gewond grof wild. 
 
DE VOORPROEF (geschiktheidstest)  

0. Algemeenheden 
 
De geschiktheidstest is opgebouwd uit verschillende oefeningen die tot doel hebben,de 
vanzelfsprekende bekwaamheid te bevestigen van, de werkaanleg, en tevens het 
evenwichtig gedrag v/d beginnende zweethond te evalueren 
 
Het organiseren v/d geschiktheidstest is onderworpen aan het voorafgaand akkoord van van 
de VdA en dit gebeurt door het tijdg plaatsen ervan in de wedstrijdkalender. 
Enkel de honden die geslaagd zijn voor een sociale test georganiseerd door de KKUSH  
mogen deelnemen aan de proef. 
 
De hond moet minstens ten volle 12 maanden oud zijn de dag van de proef. 
 
Elke hond moet in het bezit zijn van een werkboekje bij inschrijving. 
 
Een minimum van drie inschrijvingen is vereist om de proef door te  laten gaan. 
 
Voor specifieke organisatorische redenen kan het maximum aantal inschrijvingen beperkt 
worden.  
 
De geleider is verplicht de loopsheid van de teef vooraf te melden. 
Deze zullen op afstand gehouden worden en zullen niet aan de lottrekking kunnen 
deelnemen. Zij zullen als laatsten aan de beurt komen. 
 
Bij ieder proef zal door de organisator een proevendirekteur  aangesteld worden. Deze 
laatste moet gekozen worden onder het keurmeesterskorps van de KBC. 
 
Hij moet erop toezien dat het wedstrijdreglement gevolgd wordt en hij zal VOOR de aanvang 
van de proef, de nodige richtiijnen geven aan elke samengestelde nazoekgroep van 
wedstrijdleider en keurmeesters. ledere werkgroep zal samengesteld worden uit, tenminste 
2 keurmeesters. 
Zij kunnen eventueel bijgestaan worden door een stagiaire-keurmeester. 
 
De proevenleider zal bij onenigheid over het resultaat, een doorslaggevende stem hebben. 
 
ledere nazoekgroep zal maximaal vier (4) kandidaten beoordelen. 



 

 

 
De keurmeesters zijn gehouden het huidige reglement te respecteren, naar geest en naar 
inhoud. 
De volgende domeinen zullen geevalueerd worden. 

A) het werk aan de lange lijn. 
B) het zoeken van het aanschot 
C) het gedrag 

De volgorde van deelname zal bij lottrekking gebeuren en dit in volgorde v/d ontvangst der 
inschrijvingen bij het secretariaat. 
 
De dag van de proef moeten de kandidaten verplicht de stamboom van de hond 
meebrengen. 
De inschrijving is pas geldig, wanneer de kandidaat een volledig ingevuld 
inschrijvingsformulier heeft ingediend en het inschrijvingsgeld heeft betaald. 
 
Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd , ook bij afwezigheid.  
 
Het reservespoor (één per proef) zal toegewezen worden aan de eerste deelnemer die er 
nood aan heeft en dit op basis van de beslissing van de proevendirekteur. 
 
Bij sneeuw en sneeuwval kan de geschiktheidstest niet doorgaan. 
 
VOLGORDE VAN DE OEFENINGEN: 

1. schotvastheid (eliminerend) 
2. het zoeken van het aanschot 
3. het werk aan de lange lijn (eliminerend) 
4. afliggen 
5. gedrag tegenover het wild (pendelsau) 

 
Bij mislukken van één onderdeel moeten alle delen over gedaan worden. 
 
 

1. Het werk aan de lange lijn (A) 
 
Deze oefening is het belangrijkste onderdeel v/d geschiktheidstest. 
 
De aanleg en het vermogen om een spoor na te zoeken wordt geevalueerd op een 
kunstmatig spoor van min. 1000m lengte. 
Dat spoor wordt uitgezet door middel van pootafdrukken met spoorschoenen. De 
onderlinge afstand tussen de sporen moet minstens 200 m zijn. 
 
Enkel de hoeven van volgend wild worden gebruikt bij het uitzetten van het spoor. 
-van everzwijn (min 40kg ontweid (leeg)) 
-van edelhert 
-van damhert 
 
Beide poten dienen van hetzelfde dier afkomstig te zijn. 



 

 

 
De gebruikte hoeven mogen max.3 dagen oud zijn bij vers gebruik. Invriezen kan,maar dan 
wel binnen de 12 uren na de dood  en deze zijn slechts bruikbaar tot 1 (één) jaar na 
invriezen. 
 
Om het spoor uit te zetten, moeten de hoeven minstens 48 en maximaal 72 uren op 
voorhand ontdooid worden bij omgevingstemperatuur. 
 
De dag van de proef moet het spoor minstens 20 uren en maximum 30 uren oud zijn. Op het 
spoor worden 3 (drie) hoekslagen van 90° uitgezet. Op het parcours worden tevens 3(drie) 
wondbedden nagebootst door middel van krabsporen met de hoeven. Deze wondbedden 
hebben een diameter van ongeveer 30 cm en worden voorzien van haren, botfragment, huid 
en pezen die afkomstig zijn van de gebruikte poten. 
 
Bij gebruik van everzwijn hoeven mogen enkel de haren (borstelharen) gebruikt worden. Dus 
niet de huid, noch de pezen, noch de botfragmenten en dit om ziekteverspreiding tegen te 
gaan. (vb:varkenspest,aujewski) 
 
Deze wondbedden zullen tussen de hoeksiagen aangebracht worden, dus tussen de 1ste en 
de 2de, tussen de 2de  en 3de, tussen de 3de en het einde van het spoor. 
De aanvang van het spoor zal aangeduid worden door een nagebootste aanschotplaats .  
Het is op deze plaaats dat de spoorlegger de spoorschoenen aantrekt en doelbewust enkele 
fragmenten zoals beschreven bij de wondbedden achterlaat.  
Het vinden van de aanschotplaats zal beoordeeld worden bij de proef zoeken van het 
aanschot. 
 
Het aanschot en de wondbedden moeten door de hond aangewezen worden en 
gesignaleerd aan de keurmeesters. 
Op het einde van het spoor zal de spoorlegger de poten gebruikt voor uitzetten van het 
spoor deponeren. 
Het uitzetten van het spoor wordt bij voorkeur bijgewoond door een keurmeester. 

 
Wanneer het team (hond en geleider) faalt en in de fout gaat (het spoor verlaat) of niet 
meer vordert zal de proevenleider, de hondengeleider terugroepen,teneinde deze weer op 
het juiste spoor te zetten.  Een 4de terugroep van het team leidt tot uitsluiting en einde van 
de deelname. 
 
Het verloop van de proef gebeurt, de lange lijn in de hand. 
 
De lijn zal minstens 6m lang zijn. Op bevel van de geleider zal de hond het spoor aanvangen. 
 
Zelfcorrectie  van de hond bij verleidingen zal door de keurmeesters geapprecieerd worden. 
De maximale toegelaten afwijking is 50m. 
Wanneer de hond de aanwijzingen van de aanschotpiaats niet vindt maar, het spoor direct 
volgt zal hij niet verbeterd of gestopt worden.  
 
Enkel na verzoek van de geleider, zal hij teruggezet kunnen worden op de aanschotplaats. 



 

 

Deze actie zal niet aangerekend worden als een afroep {terugroep) maar, zal beoordeeld 
worden bij de quotering. 
 
Het is de geleider toegestaan en aanbevolen om, na melding aan de jury, voor te gaan, 
achter te blijven, markeerpunten te plaatsen, of de hond te bevelen AF te liggen. 
Na één uur en 30 min. (90') kan de proef worden beeindigd door de proevenleider. 
Tijdens het aangelijnd werken zullen, enkel met toestemming van de geleider, toeschouwers 
kunnen volgen. Dit op een vooraf door de keurmeesters bepaalde afstand. Andere honden 
zijn daarbij niet toegelaten. 
 
Falen bij deze oefening brengt uitsluiting van verder deelname met zich mee. 
 
De hond zal dus aan de volgende oefening niet meer kunnen deelnemen. 
 

2. Het zoeken van het aanschot (B) 
Het zoekwerk,door de hond, bestaat erin zoveel mogelijk aanwijzingen te vinden die het 
gewonde dier heeft achtergelaten op de aanschotpiaats en ook op de vluchtweg. 
(wondbedden). 
 
Om te vermijden dat de hond het spoor van de uitzetters (spoorleggers) volgt, gebruiken 
deze laatsten een omweg om de plaats van aanschot uit te zetten.  
De " anschuss" zal ongeveer 35m voor de schutterspositie aangelegd worden. 
 
Om de oefening goed te kunnen evalueren zal de organisator ervoor zorgen dat de 
aanschotplaats uitgezet wordt op een open plek. 
 
Er wordt geen informatie gegeven over de richting waarheen het spoor loopt. 
 
In het kader van de afname van de GESCHIKHEIDSTEST wordt het zoeken van het aanschot 
als volgt gerealiseerd. 
 
De hond en geleider worden naar de nagebootste situatie gebracht. 
 
Enkel de plaats van de schutter wordt aangeduid (gemarkeerd) 
Vanuit deze plaats wordt een hoek van 90“ aangegeven met 2 (twee) markeerpunten. In de 
gevormde hoek bevindt zich de te zoeken aanschotplaats. 
De vluchtrichting wordt niet aan gegeven. 
Op bevel van de geleider zal de aangelijnde  hond, met neus op de grond, de nagebootste 
aanschotplaats moeten vinden. Dit zoeken mag niet langer duren dan  15 minuten. 
 
Het vinden ervan moet gemeld worden aan de keurmeesters.  Indien echter die 15 min 
overschreden worden, zal de jury de aanschotplaats aanwijzen alsook de vluchtrichting. 
De geleider zal niet voor de hond uit lopen op de aanschotplaats en geen enkel ander 
persoon zal de zone betreden totdat de geleider het fictieve aanschot gevonden heeft. 

3. Het gedrag (C) 
Tijdens zijn loopbaan zal de zweethond met onverwachte reacties en situaties 
geconfronteerd worden van zowel: het gekwetst groot wild, als reacties van mensen, als van 



 

 

andere honden en ook van geloste schoten in het kader van de jacht. 
Het doel is het evenwichtig gedrag van de werkhond te evalueren. 
 
De kwotering/beoordeling van deze oefening gebeurt door het gemiddelde te nemen van de 
3 proeven. 
 
3.1 DE SCHOTVASTHEID 
 
Bij deze proef dient de zweethond aan te tonen dat hij de schoten van vuurwapens niet 
vreest. Bij deze proef blijft de hond aangelijnd naast zijn geleider, terwijl een schot wordt 
gelost vanop een afstand van 50 m. 
De hond dient een neutraal gedrag te vertonen bij het weerklinken van het schot. 
Eventuele nieuwsgierigheid wordt niet negatief gevalueerd. 
Bij duidelijk ongecontroleerd panikeren, of het op de vlucht slaan, volgt uitsluiting. De 
minimum afstand tussen twee honden is 10 meter. Mislukken in dit onderdeel brengt 
uitsluiting mee van verdere deelname. 
 
3.2 GEDRAG TEN OPZICHTE VAN HET WILD 
 
De evaluatie van het gedrag van de hond ten opzichte van het grof wild kan onafhankelijk 
van de spoorproef georganiseerd worden . Dit gebeurt met de installatie van de Pendelsau. 
(everzwijn opgehangen aan een portiek) 
Deze wordt in beweging gebracht door, een derde verdekt opgestelde persoon,met een 
lange koord. Het vinden van deze kunstmatige buit, zal gebeuren, na deze gesleept te 
hebben over een afstand van 100m. 
 
De hond wordt losgelaten op 15 m afstand van de huid. (pendelsau) De geleider mag zijn 
hond volgen zonder deze echter aan te moedigen de prooi aan te bijten. 
Wanneer de hond aankomt bij de huid wordt de Geleider verzocht zich te verwijderen. 
Uit deze oefening moet blijken, dat de jonge hond geen angst vertoont voor het wild. Deze 
oefening wordt afgelegd zonder publiek. 
 
3.3 HET AFLIGGEN VAN DE HOND 
Bij het afliggen worden attitude en karakterieel evenwicht van de hond geevalueerd zoals in 
de praktijk wanneer de geleider zoekt naar aanwijzingen of voor langere tijd visueel 
verwijderd is . 
 
De hond wordt enkel en alleen door de geleider afgelegd en op dergelijke wijze dat de hond 
de geleider niet meer kan zien. Dit kan  ofwel aangelijnd  aan een lange lijn van min 3 meter 
ofwel vrijliggend gedaan worden. 
 
Bij deze actie mogen objecten achtergelaten worden bij de hond .(hetzij een vest, leiband, 
rugzak….) 
De honden moeten ook uit elkaars zicht afgelegd worden. 
Deze oefening duurt 20 min. en gaat in, op het ogenblik dat de geleider de hond verlaat. 
De hond mag neerzitten of neerliggen, maar geen uiterlijke tekenen van zenuwachtigheid of 
paniek 



 

 

vertonen. 
Blaffen, huilen, vernietigen van de lijn, zijn plaats van neerzetten verlaten leidt tot uitsiuiting 
van de proef. 
Deze proef verloopt zonder toeschouwers. 
Tijdens de oefening blijven de honden onder het toezicht van de Keurmeesters. 
De hond zal enkel zijn plaats mogen verlaten op het ogenblik dat deze wordt opgehaald door 
zijn geleider. Indien een afgelegde hond het verloop van de oefening verstoord, zal die 
verwijderd worden door de proeven leider. 
 
4. BEOORDELING EN EVALUATIECRITERIA 
Elkeen van de 3 oefeningen  (A,B,C) zal apart beoordeeld worden  volgens onderstaand 
schema. 
  

uitmuntend  9  Voldoende +  4  

Zeer goed +  8  Voldoende  -  3  

Zeer goed - 7  Voldoende 2  

Goed +  6  Onvoldoende  1  

goed -  5  Nulprestatie  0  

  
Om te slagen voor de geschiktheidstest moet de hond minimaal volgende score 
behalen.  

• A: Werk aan de lange lijn: 3  
• B : Zoeken van het aanschot : 3  
• C: Het gedrag : 2  

4.1 Referenties bij het beoordelen 
Volgende referenties moeten als leidraad aangewend worden bij de 
beoordeling :  

• Er dient rekening gehouden te worden met de 
specifieke omstandigheden van de proef. 
(weersomstandigheden, bodemgeschiktheid, begroeiing, 
dichtheid van het wild, onverwachte factoren,…)  
• Factoren die mogelijk afhankelijk zijn van de 
persoonlijke appreciatie/beoordeling van de jury.    

  

Werk 
omstandigheden  

  
Weers 
omstandigheden  

  
bodem & vegetatie  

  
wissels/verleidingen  

moeilijk zeer warm weer, 
droge wind, 
direct zonlicht, 
regen, vorst  

Kale bodem, 
droogte,naaldtapijt, 
droge bladeren.  

Meerdere verse 
wissels, visueel 
contact met wild.  

normaal Droog weer, 
bewolkt, lichte 
regen, dauw.  

Droge bodem met 
lage begroeiing.  

Tekenen van 
gemiddelde densiteit 
en frequentie van 
het aanwezige wild.  



 

 

makkelijk Fris en vochtig 
weer.  

Vochtige bodem 
met 
bodemvegetatie die 
+ reikt tot aan de 
hoogte van de neus 
van de hond.  

Lage densiteit en 
lage frequentie van 
aanwezig wild.  

  
4.1.1 werken aan de lange lijn (A)    

  
• Werken op het spoor en bereidwilligheid om te slagen. 

  

waarnemingen beoordeling punten  

Uitstekende prestaties bij moeilijke en/of 
onverwachte omstandigheden 

uitmuntend 9  

Uitgesproken bereidwilligheid en concentratie. 
Verlaat nooit het spoor (8) of keert terug ernaartoe 
(= autocorrectie) na een korte afstand (7).  

Zeer goed  8-7  

Bereidwilligheid en interesse. Behoud het spoor op 
meer dan 75% van de totale lengte van het 
spoor(6). Heeft nu en dan nood aan rust (5) 

goed 6-5  

Geen aanhoudende bereidwilligheid. Twijfelend 
(4).heeft soms ondersteuning nodig (3). 
  

voldoende 4-3  

Weinig bereidwilligheid. Het werk op het spoor 
vordert moeizaam.  

onvoldoende  2-1  

Geen werkwilligheid. Weigert het spoor uit te 
werken. 

nulprestatie  0  

   
• Gebruik van de neus. 

  

waarnemingen beoordeling punten  

  uitmuntend 9  

Toont een intensieve en aandachtige zoektocht, 
aangepast aan de aanwezige vegetatie. Altijd laag 
bij de grond (8) of meestal laag (7).  

Zeer goed  8-7  

Tijdelijk hoge neus ( verkennen van de omgeving) , 
lage neus tijdens meer dan 50% van het spoor. 
Aandachtig (6) of vluchtig/schichtig (5) 

goed 6-5  

Zelden lage neus tijdens zoekwerk.  voldoende 4-3  

Uitsluitend hoge neus bij zoekwerk.  onvoldoende  2-1  

Geen gebruik van de neus.  nulprestatie  0  

  
    



 

 

  
• Standvastigheid tijdens het werk en auto-correctie 

  

waarnemingen beoordeling punten  

Verbetert zichzelf op felbelopen wissels. Totale 
autonomie..  

uitmuntend  9  

Regelmatige auto-correcties. Keert spontaan terug 
op het spoor zonder inmenging van de geleider (8) 
of met inmenging van de geleider (7). 

Zeer goed  8-7  

Soms auto-correctie. De terugkeer op het spoor 
vereist soms inmenging van de geleider (6). Twijfelt 
soms (5). 

goed 6-5  

Zelden auto-correctie waargenomen. Regelmatig 
corrigeert de geleider zelf (4). Rudimentaire auto-
correctie (3)  

voldoende 4-3  

Auto-correctie niet waargenomen ondanks 
meerdere mogelijkheden om correcte aan te 
tonen. 

onvoldoende  2-1  

nulprestatie  nulprestatie  0  

  
De quotering van het werk aan de lange lijn wordt berekend door het 
wiskundig gemiddelde te nemen van de verschillende behaalde punten op de 
verschillende onderdelen van de proef.  
Wanneer een hond terug geplaatst wordt op het spoor door de keurmeesters 
kan maximaal volgende quotering behaald worden 
 

o 1 terugplaatsing : maximaal 7 punten.  
o 2 terugplaatsingen: maximaal 5 punten.  
o 3 terugplaatsingen : maximaal 3 punten.  

  
  

Bepaalde factoren kunnen het werk aan de lange lijn bemoeilijken :  
o Weer : warm weer, sterke en droge wind, stortregen voor 
en/of tijdens de proef, sterk direct zonlicht  
o Bodem: naakte en droge bodem of bodem bedekt met 
dennenaalden.  
o Wildspecifieke factoren : hoge wilddensiteit 

Met deze factoren wordt rekening gehouden bij de uitendelijke quotering 
van de proef.  

    
  
 
 
 



 

 

4.1.2 zoeken van het aanschot (B)  
  

• Het eigenlijke zoekwerk 
  

waarnemingen beoordeling  punten  

  uitmuntend  9  

Zoekt aandachtig. Lage neus. Markeert wissels en 
aanwijzingen. Wacht op aanwijzingen van d 
egeleider om de zoektocht verder te zetten. Veegt  
goed het terrein af.  

Zeer goed  8-7  

Lage zoektocht gedurende het grootste del van de 
tijd. Toont wissels en aanwijzingen. Veegt het 
terrein af.  

goed 6-5  

Geen praktisch bruikbaar zoeken.  voldoende  4-3  

nulprestatie  onvoldoende 2-1  

  
Aanduiden van indicatoren 

  

waarnemingen beoordeling punten 

De hond staat op indrukwekkende manier stil. 
Wacht op de geleider en herneemt van zodra 
deze een teken geeft. 

uitmuntend  9  

Staat stil en toont op duidelijke wijze de aanwezige 
tekens. Wacht de geleider op en neemt en 
herneemt van zodra deze daartoe het teken geeft.  

Zeer goed  8-7  

Staat kortstondig stil. Markeert oppervlakkig en 
herneemt onmiddellijk. 

goed 6-5  

Staat niet stil. Markeert vaag. voldoende 4-3  

Weinig bruikbaar werk van de hond.  onvoldoende  2-1  

nulprestatie  nulprestatie  0  

     
  

De quotering van het zoeken naar het aanschot wordt berekend door het 
wiskundige gemiddelde te nemen van de verschillende behaalde punten van de 
verschillende onderdelen van de proef. 
Indien de hond slechts een deel van de aanwijzingen aangeduid heeft kan 
hij:  

o Bij 2 aanwijzingen maximaal 7 punten behalen. 
o Bij 1 aanwijzing maximaal 5 punten behalen.  
o Bij geen aanwijzingen maximaal 3 punten behalen. 

 
opmerking : onder aanwijzingen worden wondbeddeen aanschotplaats 
verstaan.  



 

 

Bepaalde factoren kunnen het uitwerken van het spoor bemoeilijken :  
o Weer: warm weer, sterke en droge wind, stortregen voor en/of 

tijdens de proef, sterk direct zonlicht.  
o Bodem : naakte en droge bodem, bodem bedekt met naalden.  
o Wildspecifieke factoiren : hoge wilddensiteit op de plaats van de 

proef. 
Met deze factoren wordt rekening gehouden bij de uiteindelijke 
quotering van de proef. 
  

 
4.1.3 gedrag (C)  

  
• Gedrag tegenover het wild 

  

Waarnemingen beoordeling punten  

Slaat onmiddellijk aan en nadert met beheerste 
agressiviteit 

uitmuntend 9  

Blaft vanop korte afstand. Zonder achteruit te gaan 
(8) of door gering achteruit te gaan (7). 

Zeer goed  8-7  

Korte vlucht, herpakt dan met krachtige stand en 
geblaf, zonder tussenkomst van de geleider (6) of 
met tussenkomst van de geleider (5).  

goed  6-5  

Vlucht en nadert schuchter al blaffend vanop 
afstand (4) of nu en dan blaffend vanop afstand (3) 
of hond probeert het stuk te pakken (4) (fysiek 
contact) .  

voldoende 4-3  

Is angstig en vlucht maar blaft, zoekt 
bescherming bij de geleider of op grote afstand. 
Onmogelijkheid de hond te overtuigen het 
„gewonde everzwijn“ te benaderen  of de hond 
pakt het stuk (2) fysiek contact).  

onvoldoende 2-1  

De hond blijft stil.  nulprestatie  0  

  
• Gedrag bij het schot. 

  

waarnemingen beoordeling  punten  

  uitmuntend 9  

Onwrikbaar, zelfzeker..  Zeer goed  8-7  

Licht opgewonden.  goed 6-5  

Angstig maar behoudt de kontrole.  voldoende  4-3  

Paniek en zoekt steun bij de geleider.   onvoldoende 2-1  

  Panische angst en vlucht.  uitsluiting 0  



 

 

  
• Afliggen. 

   

Waarnemingen niet aangelijnd  beoordeling punten 

  uitmuntend 9  

Blijft perfect roerloos tijdens de ganse oefening.  Zeer goed  8-7  

Toont een lichte agitatie ( verandert van houding).  goed 6-5  

Verplaat de plaats van het afleggen.  nulprestatie  0  

  

Waarnemingen aangelijnd  beoordeling  punten 

  Zeer goed  8-7  

Blijft perfect roerloos tijdens de ganse oefening.  goed 6-5  

De hond is nerveus.  voldoende 4-3  

Trekt aan de lijn, permanent aanwezige agitatie, 
blaft onophoudelijk.  

onvoldoende  2-1  

Laat zich niet aanlijnen.  nulprestatie  0  

   
De quotering van de proef « gedrag » is het gemiddelde van de 3 quoteringen 
van de deelproeven om een finaal resultaat op 9 te behalen.  

    
 
5. PRIJSUITRIJKING 
De prijzen worden uitgereikt in functie van het gemiddelde van de drie kwoteringen op: 
 

Het werk aan de lange lijn 
  Het zoeken van het aanschot 
  Het gedrag 
De derde prijs zal toegekend worden aan de hond die een minimum quotering behaald van 
3, met een max. van 3 terugplaatsingen op het spoor tijdens het zoekwerk. 
De tweede prijs zal toegekend worden aan de hond die een minimum quotering heeft 
behaald van 5, met een maximum van 1 terugplaatsing op het spoor tijdens het zoekwerk. 
De eerste prijs zal toegekend worden aan de hond die een minimum quotering heeft 
behaald van 7, zonder terugplaatsingen op het spoor tijdens het zoekwerk. 
 
bij betwisting van de tekst ,blijft de franstalige versie doorslaggevend! 

 


