1961-2017
vtbKultuur Opwijk
57ste AUTOZOEKTOCHT

PRIJSBON
Alleen met deze bon kan iedere deelnemer
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Vooraleer u met de autozoektocht start, vragen wij u kennis te nemen
van het reglement. Voor de goede orde en een vlot verloop herinneren
wij u eraan : "Wie het aandurft te stationeren in tweede file en de
speurtocht of het gewone verkeer hierdoor hindert, wordt onverbiddelijk
gestraft met 50 strafpunten".
Verduidelijkingen van belangrijke

elementen in verband met de

wegbeschrijving:

Hoofdweg: hiermee bedoelen wij een weg met volledige voorrang.
De zijwegen, die erop uitgeven, zijn voorzien van een STOP-teken en/of een
omgekeerde driehoek.

L = Links; LLL = Links Laten Liggen; R = Rechts; RLL = Rechts
Laten
Liggen;
RD = RechtDoor; RLL en LLL betekent het herkenningspunt zo dicht mogelijk
aan uw rechter- of linkerzijde laten liggen. Wanneer wij geen aanduiding
geven, dan willen wij dat u de door u op dat ogenblik bereden weg blijft volgen,
steeds rekeninghoudend met het verkeersreglement.
Gelieve op te merken dat er geen startcontrole is!
Ontbrekende stempels van de controleposten, herkenbaar door de aanwezigheid van onze vtbKultuur vlag, worden
beboet met 10 strafpunten.
De inschrijvingsposten zijn GEEN controleposten, u krijgt hier geen stempel!
De eerste controlepost sluit de deuren om 16.00 uur, de tweede sluit om 18.00 uur.
Gelieve vóór 19 uur stipt af te geven in het Gemeenschapscentrum.
Prettige namiddag en veel succes!
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WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN
Ook dit jaar starten we onze rally met een beetje levenswijsheid. Misschien zit er wel een tip in verscholen.
Als ineens alles op je af komt, dan rij je aan de verkeerde kant. Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel.
Een voetganger is een chauffeur die een parkeerplaats heeft gevonden. Ik ben voor je gevallen, gevallen op straat, ik zag je
mooie ogen maar de borduur te laat.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

We verlaten het Gemeenschapscentrum van Opwijk, door R de Kloosterstraat in te rijden.
“Teaterhuyse” R
“Teaterhuyse” R
Na 400 m hoofdweg L
Rondpunt 2de afslag
Na 200 m R (dit is Broekstraat)
Na 1.000 m driesprong R (dit is Ten Houte)
Na 600 m einde weg R
Na 100 m driesprong RD
Na 400 m driesprong L (dit is Holbeek)
Na 200 m driesprong L
Hoofdweg R
Na 100 m L
Na 500 m bereikt U de ingang van de tuinbouwschool. Parkeer uw wagen en los hier de volgende vragen op

In 1961 werd de Gemeentelijke Middelbare Tuinbouwschool gesticht. In 1966 werden de eerste echte schoolgebouwen in de
Molenbaan opgetrokken. De school heeft momenteel meer dan 400 leerlingen.
Vraag 1: Hoeveel gedichten maken deel uit van het poëtisch traject Keureroute?
Vraag 2: Waar ga je heen als je de volgende aanduidingen volgt?
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vervolg uw weg
Viersprong L (dit is Molenbaan)
Na 100 m driesprong R en onmiddellijk viersprong RD (dit is Peisegemstraat)
Na 500 m verkeerspiegel R
Na 800 m viersprong RD (dit is Haan)
Na 500 m viersprong R
Na 100 m aan huisnummer 11 L
Na 500 m einde weg L
Na 400 m aan Engelse telefooncel R
Na 500 m driesprong R
Na 100 m driesprong met verkeersspiegel L
Na 400 m driesprong L
Na 300 m hoofdweg R
Na 200 m L (dit is Watermolenstraat)
Aan uw rechterhand ziet u kasteel Diepensteyn.

Het Kasteel Diepensteyn is een oude middeleeuwse waterburcht, die doorheen de eeuwen meermaals werd verbouwd.
In 1980 werd het historisch gebouw beschermd en erkend als monument van onroerend erfgoed. Het kasteel is sinds 1989
eigendom van de familie Van Roy, die eveneens mee de restauratie en wederopbouw financierde, die van 1993 tot 1995 liep.
Met de restauratie werd opnieuw een vijver rond het kasteel aangelegd samen met het tuinpark.
30.
31.
32.
33.

Na 1.200 m viersprong RD (dit is Linde)
Na 700 m “politie” L
Na 500 m “Standaard” R
Na 100 m driesprong R
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34. Na 200 m “rouwcentrum” LLL
35. Na 100 parkeer uw wagen op de parking en los in de omgeving van de kerk de volgende vragen op.
Voor de kerk bevindt zich een standbeeld van Fien van Krones.
Vraag 3: Hoeveel jaren liggen er tussen de dood van Fien van Krones en de creatie van haar beeld?
Vraag 4: Hoeveel verschillende burgerslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog worden er hier herdacht?
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

Verlaat de parking
“Het Laatste Nieuws” R
Na 300 m viersprong RD
”Leonidas” R
“Brandweer” L
Na 400 m “Broothaerts” R
Na 400 m “Pas N.V.” L (dit is Kasteelstraat)
Na 100 m viersprong R
Na 800 m driesprong R en spoorweg oversteken
Na 1.000 m bereik je het oorlogsmonument Blauwenhoek. Parkeer uw wagen en los hier volgende vragen op.

Bij de Slag van Londerzeel sneuvelden aan Belgische zijde drie officieren en 127 soldaten. Als eerbetoon aan de gesneuvelde
soldaten liet Juffrouw J. Orianne uit Londerzeel in 1919 - naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de slag - een monument
oprichten. Het bouwwerk is van architect Diongre.
Vraag 5: Hoe dikwijls komt juffrouw Orianne voor op dit monument ?
Vraag 6 : Op welke datum sneuvelden de officieren en soldaten van het 12de linie regiment, die hier herdacht worden?
46. Vervolg uw weg door links de hoofdweg op te rijden.
47. Na 1.300 meter bereikt u het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap. Parkeer uw wagen op de parking en los hier
volgende vragen op.
Een lief zoeken is tegenwoordig een makkie. Je logt je aan op Tinder en twee minuten later staat de perfecte partner bij wijze van
spreken voor je deur. In de tijd van Walschap was dit iets moeilijker. De liefdesverklaringen gebeurden per brief. Matje
beantwoordde iedere brief van haar geliefde hartstochtelijk.
Vraag 7: Hoeveel brieven per week schreef Walschap gemiddeld naar zijn geliefde Matje alvorens ze met hem
trouwde?
Walschap schreef niet alleen over plaatselijke figuren zoals Victor Kiek of Soo Moereman, maar eveneens over meer exotische
figuren.
Vraag 8: Welke 2 Chinezen komen voor in het werk van Walschap?
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Vervolg uw weg
Na 400 m viersprong L (dit is Koeisteert)
Na 500 m viersprong R (dit is Patattestraat)
Na 700 m voor “3,5t” driesprong R
Na 1.400 m hoofdweg RD
Na 100 m driesprong L
Na 700 m einde weg L
Na 200 m verkeerslichten R
Na 1.500 m rondpunt derde afslag
Na 1.900 m kapelletje R (dit is Alfons Meersmansdreef)
Na 400 m rondpunt tweede afslag (dit is Berkenkant)
Na 400 m R spoorweg overrijden
Na 200 m bereikt u het Hof van Coolhem, parkeer uw wagen en los hier volgende vragen op.
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Op het domein bevindt zich een viezebeestjestuin. Sommige vieze beesten hebben er een voornaam.
Vraag 9 : Welk koppel vieze beesten hoort niet in onderstaand rijtje thuis?
Danny en Marcel – Pieter en Patricia – Maria en Odilon
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Verlaat de parking door RD de Vijverstraat in te rijden
Na 900 m einde weg L (dit is Keine Amer)
Na 300 m verkeerslichten RD
Na 900 m driesprong RD (dit is Guido Gezellelaan)
Na 500 m viersprong R (dit is Willem De Vochtstraat)
“Station” L
Na 300 m “ruime gratis parking” RLL.
parkeer uw wagen en los in het centrum de volgende vragen op.

In het centrum van Puurs in de voormalige Hoogstraat werd het bouwproject ‘Dorpshart’ gerealiseerd. Rond een nieuw
aangelegd plein van 2.800 m² verrezen 10 winkels en 43 appartementen. De aanleg van project Dorpshart past perfect in de
opwaardering van het centrum van Puurs en moet de gemeente nieuw leven inblazen. Opdat de hulpdiensten in noodgevallen
veel sneller het juiste adres zouden vinden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een hernummering
door te voeren voor de huizen aan deze noordzijde van de Hoogstraat. De voormalige huizen van de Hoogstraat met als
huisnummers 39 t.e.m. 49 maken voortaan ook deel uit van het Dorpshart.
Puurs viert dit jaar zijn 725 jarig bestaan. Voor deze gelegenheid worden de huizen bevlagd. Gelieve voor de volgende 2 vragen
geen rekening te houden met deze vlaggen.
Vraag 10: Wat is de som van de huisnummers van de huizen van het Dorpshart, die vroeger deel uitmaakten van de
Hoogstraat?
Vraag 11 : Wat is het hoogste getal vermeld op het Dorpshart?
69.
70.
71.
72.

Vervolg uw weg met “N16” R en onmiddellijk L (dit is Violetstraat)
“de kollebloem” RLL
“Willebroek” R
Na 600 m “Sint-Pietersburcht” R
73. Na 100 m L en doodlopende weg inrijden.
74. Na 100 m bereikt u de Sint Pietersburcht. Parkeer uw wagen op de parking van en los hier de volgende vragen op.
Voor de ingang staat een informatiebord. Van links naar rechts kun je een aantal aandachtspunten lezen waaraan de bezoekers
zich moeten houden.
Vraag 12: Wat is het 5de aandachtspunt?
Eveneens aan de ingang bevindt zich een informatiebord dat het bijenleven onder de loep neemt.
Vraag 13 : Hoeveel bijen worden er op het informatiebord afgebeeld?
75. Keer terug tot aan de driesprong en daar L
76. Na 1.300 m hoofdweg L (dit is KL. Mechelen)
77. Na 200 m verkeerslichten L
78. Na 1.400 m “Oppuurs” L en onmiddellijk “topvorm” LLL
79. Na 100 m driesprong R
80. Na 400 m viersprong L
81. Na 1.100 m hoofdweg L
82. Verkeerslichten L
83. Na 100 m “Breeven” L
84. Na 200 m bereikt u domein Breeven. Parkeer uw wagen en los in de omgeving de volgende vragen op.
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Ten zuiden van het centrum bevindt zich het zogenaamde Breeven, een natuurreservaat van 33 hectare, bestaande uit een
beemdlandschap. De vijver onstond door uitturving in de 14de eeuw. Deze in oorsprong moerassige gronden werden in 1840
drooggelegd door Graaf Louis de Marnix. Vandaag is Breeven een park en recreatiedomein dat tevens verscheidene
sportfaciliteiten bevat.
Vraag 14: Hoeveel dagen mag men dit jaar in de visserszone vissen met visverlof?
Vraag 15: Als je in het midden staat tussen een slang in het noorden en een bever in het zuiden, welk dier zie je dan in
het oosten?
85. Verlaat het domein en keer terug tot de hoofdweg en sla links af
86. Na 600 m “panhuis “ LLL
1.
2.
3.
4.
5.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

(alternatief indien werken nog niet beindigd zijn.)
Na 100 m R (dit is barelveldweg)
Na 500 m einde weg L
Na 200 m L (dit is Bareldreef)
Einde weg met “panhuis” R
Na 1.000 m driesprong met “Scheldeland” R
Na 600 m driesprong L (dit is Boskant)
Na 300 m driesprong L
Na 1.000 m “Doe Het zelf” R
Na 1.300 m “stop” RD
Na 1.000 m viersprong RD
Na 1.500 m R en hoofdweg L
Na 500 m rondpunt 2 de afslag
Na 1.000 m rondpunt 1ste afslag
Parkeer hier uw wagen en los in de omgeving van de Dries de volgende vragen op.

Vraag 16: Hoeveel dagen per week is de bibliotheek altijd gesloten?
97. Vervolg uw weg met “poort van Cyriel” RLL
98. Na 1.400 m driesprong L (dit is Kerkstraat)
99. Na 500 m bereikt u Brouwerij Bosteels. Parkeer uw wagen en los hier de volgende vraag op. Parkeer uw wagen ev. op
de parking van de Delhaize.
Brouwerij Bosteels werd opgericht in 1791 en was 7 generaties in handen van dezelfde familie. Onlangs werd de brouwerij
verkocht aan Inbev. De statige herenwoning - uit 1859 - die rechts van de brouwerij staat is van de hand van architect Louis
Minard onder meer de ontwerper van de Minardschouwburg in Gent.
Vraag 17: Wat staat stil als men ze niet voortduwt?
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Vervolg uw weg met “ Opwijk” R
Na 1.500 m “Antwerpen” L
Na 1.300 m viersprong RD
Na 600 m driesprong RD
Na 400 m hoofdweg R
Na 1.200 m “Dendermonde” L
Na 100 m “Leirekensroute” R
Na 700 m driesprong L
Na 500 m driesprong RD
Na 300 m “Centrum” R
Na 400 m hoofdweg R
Rondpunt 2de afslag
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112. Na 400 m “zorgcampus” L
113. Na 100 m ziet u het klooster aan je linkerzijde. Parkeer uw wagen en los hier volgende vraag op
Het klooster van de Congregatie der Zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Opwijk werd in 1840-1842 onder impuls van deken
Van Hemel gesticht. Wat aanvankelijk begon als een godshuis en een zusterschool zou weldra tot grote bloei komen. Aanvankelijk
waren kerk en school gevestigd in het huis Rollier (aan de vroegere oude Nijdrop). Maar toen deze locatie te klein werd, liet men
in 1902-1904 het grote klooster bouwen. Het nieuwe klooster werd na de Eerste Wereldoorlog aanzienlijk uitgebreid met
ondermeer een ruime kapel in 1933.
N.a.v. 150 jaar aanwezigheid van de zusters in Opwijk werd in 1997 door het Davidsfonds, in de voortuin van het Klooster, een
gedenksteen geplaats met een tekst van Anton Van Wilderode.
Vraag 18: Hoe dikwijls komt de 5de letter uit “Ons alfabet” voor in deze tekst?
114. Vervolg uw weg.
115. Na 200 m bereikt U opnieuw de parking van het gemeenschapscentrum.
Tijdens deze zoektocht reden we verschillende malen een spoorweg over.
Vraag 19 : Hoeveel spoorwegrails zijn we over gereden tijdens deze autozoektocht?

57ste Autozoektocht van vtbKultuur Opwijk

05 juni 2017

Blz. 9

ALLEEN TEGEN OMRUILING VAN ZIJN PRIJSBON KRIJGT IEDERE
DEELNEMER EEN PRIJS!!!
Noteer alvast volgende activiteiten in uw agenda:
- Jeugdhappening met kindermarkt (2de zondag van september)
- Quiz (december)
- De slimste straat (Voorjaar 2018)
- Poëzie (voorjaar 2018)
Wenst u op de hoogte te blijven van onze activiteiten dan kan u altijd terecht op onze website www.vtbopwijk.be!

Word fan van onze facebookpagina:
http://www.facebook.com/pages/vtbKultuur-Opwijk/207384749283429
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Antwoorden

Vraag

Antwoord

Verantwoording

1

18

2

Sporthal

3

41

4

4

5

4

6

29/09/1914

7

3

8

Wing en Wong

9

Danny en Marcel

10

64

11

1903

12

Planten en paddestoelen laat je staan

13

7

14

319

15

Egel

16

4

17

Zaken en kruiwagens

18

7

19

32

Er staat “dit gedicht maakt samen met 17 anderen deel uit van het
traject Keureroute”.
% juist: 99%
Als men de pijlen op de twee borden aan de ingang volgt, komt men
bij de sporthal uit
% juist: 95%
Het standbeeld staat er sinds 1994, maar het beeld werd het jaar
voordien gegoten Fien van Krones stierf in 1951.
Tussen 1951en 1993 liggen 41 jaar.
% juist: 70%
We legden de nadruk op het woordje verschillend. De namen van de
burgerslachtoffers staan 2x vermeld. Eenmaal aan de Kerk en eenmaal
aan het gemeentehuis, de schrijfwijze van Jan Phylip van Delm is
evenwel verschillend. Rally technisch zijn dit dus verschillende
personen.
% juist:22%
3x met haar naam en eenmaal met haar foto
% juist: 33%
Te vinden boven op het monument.
% juist: 94%
Hij schreef 642/2=321 brieven en kreeg er 321 terug.
Gemiddeld schreef hij dus 321/104 weken = 3 per week
% juist: 34%
Zoekvraag. Te vinden op een van de voorpagina’s van zijn boeken.
% juist: 99%
Danny en Marcel vormen geen koppel in de vieze beestenwereld.
% juist: 91%
Een huis heeft maar één huisnummer. Je moet dus de nieuwe
nummers optellen en niet de oude. De nummers zijn
1+3+5+7+9+11+13+15= 64
% juist: 59%
We vroegen naar het hoogste getal, niet naar het grootste getal.
Het huis met het getal 1905 dat zich nog hoger bevindt, maakt evenwel
geen deel uit van het Dorpshart.
% juist: 77%
De aandachtspunten zijn genummerd.
% juist: 74%
Er staan 5 foto’s van bijen op het bord . + 2 van een wesp maar deze
behoort niet tot de bijenfamilie. + Nog 2 tekeningen van bijen.
% juist: 73%
Tijdens de paaitijd mag men niet vissen. De paaitijd duurt 46 dagen
365-46 =319
% juist: 96%
Voor deze vraag moest je, je naar de speeltuin begeven en in het
midden gaan staan van de veerwiptoestellen.
% juist: 95%
Wij vroegen naar de dagen waarop de bib altijd gesloten is. Dit is op
maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Dinsdag mag men niet
meetellen, want op deze dag is de bib in de zomer wel open.
% juist: 99%
Te vinden in de controlepost.
% juist:
De 5de letter uit “ons alfabet” is de letter L .
% juist:
Wij telden 32 spoorwegrails.
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Reglement van de Autozoektocht
De Sinksenautozoektocht van vtbKultuur Opwijk wordt verreden
volgens Formule B van VAB.
Wat is FORMULE B van VAB?
Formule B is een zuiver toeristische speurtocht. De deelnemers
krijgen een opgelegde reisweg die ze moeten volgen. Deze weg
is nauwkeurig beschreven en hierin komen geen moeilijkheden
of geen valstrikken voor. Bij deze formule wordt de rangschikking
van de zoektocht enkel bepaald door de antwoorden op de vragen,
de uitslagen op de schiftingsproef en de schiftingsvraag.
Hoe vind je de juiste weg?
Wanneer wij geen aanduiding geven, dan willen wij dat U de door
U op dat ogenblik bereden weg blijft volgen, rekening houdend met
het verkeersreglement.
Bij een wegverandering wordt verwezen naar een
herkenningspunt, waaraan een opdracht wordt verbonden. De
afgekorte mogelijke opdrachten zijn
L=links; R=rechts; RD= rechtdoor;
LLL=links laten liggen; RLL=rechts laten liggen.
RLL en LLL betekent het herkenningspunt zo dicht mogelijk aan
uw rechter- of linkerzijde laten liggen.
- Wanneer een herkenningspunt tussen " " (aanhalingstekens)
vermeld staat, moet dat steeds als tekst te lezen zijn, bv. "Kerk" L,
betekent dat de deelnemer naar links moet rijden waar dit te lezen
is.
- Wanneer een herkenningspunt zonder aanhalingstekens vermeld staat, moet het te vinden zijn, bv. Aan kerk links, betekent
dat de deelnemer aan het kerkgebouw of een afbeelding ervan,
naar links moet rijden.
Controleposten
Langs de weg en bij aankomst zijn controleposten opgesteld,
duidelijk aangegeven door een vtbKultuur vlag of wimpel. Bij
iedere post moet een stempel afgehaald worden. Op deze posten
worden schiftingsproeven en schiftingsvragen georganiseerd.
Hoe interpreteert U de vragen?
Alle antwoorden zijn langs uw weg te vinden, zonder navraag of
raadpleging van eigen documentatie, uitgezonderd het Prismawoordenboek. Dit moet worden geraadpleegd voor de betekenis
van de woorden.
De deelnemer moet echter goed uit de doppen kijken, verstandig
redeneren, de vraag juist interpreteren, de gegevens in de vraag
nauwkeurig controleren.
Wat in de vraag tussen " " (aanhalingstekens) staat, moet ook
zo letterlijk te lezen zijn. Hier wordt geen onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters, kleine letters, sierletters. Leestekens spelen
geen rol en mogen gewoon weggedacht worden.
Wel dient er rekening gehouden met de volgorde en met de open
ruimten (spaties) tussen letters en/of cijfers, bv "Kerk straat" is niet
hetzelfde als "Kerkstraat". Uit een groep letters mag dus geen
letter of lettergreep worden afgezonderd. Uit een zin of een tekst
mag echter wel een woord of groep van elkaar volgende woorden
worden genomen. Er is geen verschil tussen de voorzetsels OP,AAN, IN en TEGEN.

De tekst voor een vraag mag niet in twijfel worden getrokken.
Hoe antwoorden?
De antwoorden op de vragen dienen bondig te worden geformuleerd. Ieder dubbelzinnig antwoord (het gekende op-twee-paarden-spelen) wordt als fout aangerekend. Aan het antwoordblad
mogen de deelnemers geen veranderingen aanbrengen. Alle
doorstreepte, verbeterde en meervoudige antwoorden zijn ongeldig.
Eindrangschikking en prijzen
Op ieder foutief antwoord staan 10 strafpunten. De eindrangschikking wordt opgemaakt volgens het minst aantal strafpunten. Bij
gelijke stand worden eerst de schiftingsproef en nadien de schiftingsvraag in aanmerking genomen. Is de stand dan nog gelijk,
dan beslist het lot.
De eerste 10 prijzen worden toegekend aan deelnemers van
verschillende gezinnen.
De prijzen moeten tijdens de prijsuitreiking 's avonds afgehaald
worden, zoniet blijven ze eigendom van de inrichters.
Ook dit moet U weten!
In de speurtochtdocumenten (wegbeschrijving, vragen..) komen
geen tikfouten voor. Alleen de tekst zoals hij voorkomt is bindend.
Ieder deelnemend voertuig moet gedekt zijn door zijn eigen
verplichte verzekering.
De organiserende vereniging noch haar medewerkers kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welk ongeval gedurende
of ter gelegenheid van de zoektocht. De normaal geldende
verkeersreglementen dienen steeds en overal in acht genomen te
worden. Wie het aandurft te stationeren in tweede file, het gewone
verkeer of de speurtocht te hinderen, wordt onverbiddelijk gestraft
met 50 strafpunten. Over niet voorziene gevallen beslissen de
inrichters. Door zijn deelname aanvaardt iedere deelnemer dit
reglement en de beslissingen van de inrichters.

.

