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1. Wat is “mushing” of  sledehondensport 

Mushing: - reizen , vooral op sneeuw met een hondenslee 

        - het besturen van een hondenslee of een team van honden 

Mushing of sledehondensport, wat bij ons minder gekend is, komt oorspronkelijk van 

uit het Hoge Noorden waar de mensen afhankelijk waren van hun honden. Honden 

dienden voor de jacht, bescherming, gezelschap en voornamelijk voor het transport. 

De slee was het enige vervoermiddel. 

Tijdens de Gold Rush van 1896 in Alaska was er een grote vraag naar sledehonden. 

Oorspronkelijk werden hier Alaskan Malamutes gebruikt maar er werden ook           

Siberische Husky’s geïmporteerd.  

 

 

 

 

 

Sledehondenraces waren één van de meest voorkomende vrijetijdsbesteding van de 

goudzoekers. Iedereen zal het verhaal van Balto al wel kennen en om zijn heroïsche 

daad (en die van de anderen) te herdenken wordt nu nog ieder jaar de Iditarod        

gehouden (de grootste en meest populaire sledehondenrace ter wereld). De Idatarod 

is een wedstrijd van Anchorage naar Nome over een afstand van 1161 mijl (+/- 1870 

km). 

2. Hoe begon “mushing” in België? 

Tijdens een toevallige ontmoeting langs de kant van de weg van twee autobestuurders  

die een slede op het dak van hun auto vervoerden. 

Na deze ontmoeting werd de eerste Belgische club opgericht  “The Belgian Musher Club”. 

Deze club telde toen in 1982 een tiental leden en hadden in totaal ongeveer een           

honderdtal sledehonden. Sindsdien werden er verschillende clubs in verschillende        

streken van het land opgericht. 

Vandaag tellen we 3 Federaties en een tiental clubs met in totaal ongeveer 250 mushers. 



3. Wat is een sledehondenwedstrijd? 

De trainingen beginnen wanneer de temperaturen on de de 15° C zakken. Hoeveel vreugde 

de honden daaraan hebben ziet men, wanneer zij bij de eerste blik van hun trekharnas, uit 

hun kennel rennen en nauwelijks kunnen wachten om te trekken. 

De wedstrijden worden gelopen met de vijf (door de FCI) goedgekeurde sledehondenrassen 

met name de Alaskan Malamute, de Siberische Husky, de Samojeed, de Groenlandhond en 

de Canadese Eskimohond (goedkeuring FCI in 2018). 

Daar het in BelgIë vaak aan sneeuw ontbreekt gebruiken wij een kart. Dit is een drie– of vier-

wielig karretje getrokken door onze sledehonden en waar de musher achter opstaat, zitten is 

ten strengste verboden. 

Het wedstrijdseizoen loopt van september tot april. Men kan een onderscheid maken tussen 

drie types wedstrijden: Sprint van 5 tot 15 km ,Mid Distance van 30 tot 50 km en              

Long Distance van 80 tot 100 km per dag. 

Een wedstrijd wordt altijd over twee dagen gelopen. De eerste dag start men volgens loting, 

de tweede dag moet men starten volgens de resultaten van de eerste dag (de snelste loopt 

eerst op de tweede dag). De kampioenschappen worden over drie dagen gelopen. 

Naargelang de categorieën worden de klassen ingedeeld naar sledehondenras. 

Klasse 1 : enkel Siberische Husk’s 

Klasse 2 : Alaskan Malamutes ,Groenlandhond , Samojeed en de Canadese Eskimohond 

Klasse 3 : Honden zonder stamboom  

4. Hoe worden onze sledehonden  

doorheen het parcours geleid? 

Om met een team op de juiste weg te houden bedient de musher zich uitsluitend van 

stemcommando’s. Dankzij deze commando’s weten de honden welke richting ze      

moeten nemen. 

Indien twee gespannen elkaar inhalen MOET het tragere span stoppen om voorrang te 

verlenen. Het inhalend span roept “TRAIL”. Een team mag dan maar pas vetrekken als 

er tussen hem en het snellere team een afstand ligt aan minimum de lengte van de  

gespannen. Wij raden aan om het reglement hierover te raadplegen. 



CLASSES SNOW. 
 
An OPEN or UNLIMITED (O-class) team shall consist of not less than 8 dogs, with a 
minimum of 9 dogs in the first run. The musher must be at least 18 years of age. 
 
A limited 8 dog class team (A-class) shall consist of 6 to 8 dogs, with a minimum of 7 dogs in 
the first heat. The musher must be at least 18 years of age. 
 
A limited 6 dog class team (B-class) shall consist of 4 to 6 dogs, with a minimum of 5 dogs in 
the first heat. The musher must be at least 16 years of age. 
 
A limited 4 dog class team (C-class) shall consist of 3 to 4 dogs. The musher must be at least 
16 years of age. 
 
A limited 2 dog class team (D-class) shall consist of the same 2 dogs at all heats. The   
musher must be at least 16 years of age. 
 
A musher at the age of at least 12 years and not older than 15 years shall be considered as 
“JUNIOR”. It is assumed that the junior has the explicit permission to from either the parents 
or the custodian to participate in the event and that an adequate personal insurance         
coverage 
is available. Junior mushers will be marked (J) in the final results. Junior classes are D-class 
and Skijoring.  Junior classes must run over the D-Trail 
 
The age of any musher is regarded to be the same during the whole season and is the age 
the musher reaches on the 31st of December following the end of the racing season. 

TRAIL DISTANCES. 
 
Sprint Races. 
Heat distances need not be identical each day of an event, but the shortest trails shall be run 
first, unless a trail is shortened to accommodate weather conditions. 
Subsequent days' heat distances shall not exceed one hundred and fifty (150) % of the first 
day's trail length. 
 
Trail Distances per heat: 
Unlimited class: more than 18 km 
Eight dog class: 16 km to 19 km 
Six dog classes: 10 km to 15 km 
Four dog classes: 7km to 10km 
Two dog classes: 5 km to 6 km 
Pulka & Skijoring: The distance for Pulka and Skijoring shall be identical to the trail distance 

of the B category except as otherwise indicated. 

5. De verschillende categorieën. 



DRYLAND RACES.  

 

                                                         DISTANCES (PER HEAT OR STAGE)  

 

CANICROSS SEN AND VET     MIN OF 2 KM  MAX 8 KM (1.2 TO 5 MILES)      

CANICROSS JUNIORS   MIN OF 1 KM  MAX 4 KM (0.6 TO 2.5 MILES) 

   

1-DOG BIKEJÖRING CLASS  MIN OF 2 KM  MAX OF 10 KM (1.2 TO 6.2 MILES) 

   

1-DOG SCOOTER CLASS        MIN OF 2 KM  MAX OF 8 KM (1.2 TO 5 MILES) 

   

2-DOG SCOOTER CLASS  MIN OF 2 KM  MAX OF 8 KM (1.2 TO 5 MILES) 

     

4-DOG RIG CLASS           MIN OF 4 KM  MAX OF 8 KM  (2.5 TO 5 MILES) 

   

6-DOG RIG CLASS           MIN OF 4 KM  MAX OF 10 KM (2.5 TO 6.2 MILES)    

8-DOG RIG CLASS           MIN OF 4 KM  MAX OF 12 KM (2.5 TO 7.5 MILES)  

De klassen en afstanden zijn overgenomen uit het WSA Dryland en snow races reglement. 



6. Enkele algemene commando’s  

en afspraken. 

Ook hier moet men rekening houden met “verkeersborden” 

  Rood bord rechts = rechts afslaan 

 Rood bord links = links afslaan 

 Blauw bord links of rechts = rechtdoor 

       Geel bord = naderen van een gevaarlijk punt, een team moet voorzichtig zijn.       

       Inhalen mag maar pas na dit punt. 

         Wit bord met 800m = Begin aankomstgebied , hier vervallen de inhaalregels 

   

 

Enkele woordjes uit de woordenschat van de musher. 

 

GO MUSH = bevel om te vertrekken 

GEE = bevel om naar rechts te gaan 

Haw = bevel om naar links te gaan 

Hike = bevel om rechtdoor te gaan (Go on) 

Whoa = bevel om te stoppen 



7. Benaming der plaatsen van een team. 

slee of cart 

Wheel dogs : zijn de twee honden die direct voor de slee of kart lopen, 

de “wheelers” zijn over het algemeen iets krachtigere honden aangezien 

zij het meeste werk moeten verrichten bij het draaien van de slee 

Team dogs : zijn al de honden die lopen tussen de wheel - en de swing 

dogs. Meestal zijn het jongere honden die nog moeten leren, houden het 

tempo. 

Point dogs of Swing dogs : men spreekt hier over de second swing voor 

het nemen van de bocht, het zijn de honden net achter de leadhonden 

Lead dogs : leidershond, de voorste hond in een team, een hond die het 

best luisterd naar de bevelen en ze ook uitvoert. De hond die je volledig 

moet kunnen vertrouwen. Bij een groter span zijn dit meestal twee       

honden vooraan. 



8. Even de honden voorstellen. 

De Siberische Husky stamt oorspronkelijk af, zoals de naam al doet vermoeden, uit Sibe-
rië, waar hij door de Chukchi als sledehond werd gebruikt. Het is een sledehond die bij      
uitstek geschikt is voor het afleggen van grote afstanden met een hoge gemiddelde        
snelheid. De ogen mogen bruin of blauw zijn, één van ieder der kleuren is ook toegelaten.                 
De Siberische husky staat bekend om zijn enorme uithoudingsvermogen en vereist derhalve 
zeer veel beweging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Samojeed afkomstig uit het Noorden van Rusland had hij buiten het trekken van lasten 
ook nog een andere taak, namelijk het hoeden van rendieren. 
Hij is een opgewekte werker die ten opzichte van de husky met iets kortere gangen loopt. 
De Samojeed wordt ingedeeld in de klasse van de iets langzamere honden. Net zoals de 
andere sledehonden heeft ook de Samojeed veel beweging nodig en vraagt zijn mooie         
lange witte vacht om regelmatige verzorging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Groenlandhond komt zoals zijn naam zegt oorspronkelijk uit Groenland, maar ook de 
kuststreken van Canada, waar hij door de lokale bevolking zowel werd gebruikt voor zwaar 
sledehondenwerk als bij de jacht. Een ras dat onder de zwaarste klimaat- omstandigheden 
werd gevormd en dat tegen de meest barre levensomstandigheden raakte opgewassen.   
Als sledehond is de Groenlandhond ongetwijfeld het meest op zijn plaats in een longtrail       
wedstrijd. De Groenlandhond is een intelligente, eigengereide hond, die veel aandacht en 
beweging eist. 
 



 
De Alaskan Malamute werd oorspronkelijk ‘Mahlemut’ 
genoemd, naar de inheemse Mahlemut eskimo’s in Alaska. 
Hij werd voornamelijk gebruikt als sledehond, maar bewees ook zijn diensten bij de 
jacht. De Malamute is bij uitstek geschikt voor het trekken van zware vrachten en is 
door zijn zware, krachtige bouw geen hond voor hoge snelheden. 
Als sledehond is de Malamute het best geschikt voor longtrails. In de snelheidsraces 
worden de Alaskan Malamutes ingedeeld in de langzamere klassen. Net als andere 
poolhonden is hij bijzonder schoon met zijn altijd frisse vacht. Natuurlijk eist deze  
grote, sterke hond met vriendelijk karakter veel beweging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Canadese Eskimohond is één van de oudste resterende hondenrassen van de 
inheemse binnenlandse groep van hondenrassen in Amerika. Hij is een grote hond 
waarvan het lichaam heel erg gespierd is. Het is een echte atleet met heel veel   
energie. Nu kunnen we nog steeds merken dat deze honden nog steeds dat karakter 
bevatten waardoor ze zeer energierijk, moedig en taai zijn. Ze geven niet snel op en 
zijn bovendien zeer intelligente wezens. De Canadese Eskimohond staat ook wel   
bekend als Husky, Exquimaux of Canadian Eskimo Dog. Hij wordt door velen         
beschouwd als de beste sledehond van alle Poolrassen. Bij de Canadezen en de    
Inuïten (plaatselijke bevolking) staat het ras beter bekend als Kingmik.  
 
 
 
 



9. Inentingen. 

Inentingen De jaarlijkse entingen van de volwassen sledehonden gebeurt meestal in de 

herfst. Niet te laat, want een hond heeft tijd nodig voor de opbouw van een goede         

immuniteit, maar ook niet te vroeg, omdat van sommige middelen de werking mettertijd 

afneemt. Alle honden moeten geënt worden tegen Parvo, Hondenziekte, Hepatitis,      

Leptospirose, Hondsdolheid en Kennelkuch. Voor pups geldt een ander                        

inentingsprogramma, dat je met je dierenarts bespreekt. Zorg ervoor, dat je als je naar 

races (in het buitenland) gaat, je ingevulde inentingsboekjes en gezondheidsverklaringen 

bij je hebt. Vraag, als de wedstrijduitschrijving dit niet duidelijk vermeld, bij de organisator 

(zeker in het buitenland) of er misschien nog andere maatregelen nodig zijn. Het is erg 

vervelend om na vele kilometers achter de grens te moeten blijven. 

 

Ontwormen, in- en uitwendige parasieten controle. Zowel voor als na het                   

wedstrijdseizoen moeten sledehonden ontwormd worden, daarnaast nog een keer voor 

de jaarlijkse inentingen. Pups en jonge honden hebben een afwijkend schema,             

afhankelijk van de   gebruikte middelen (vraag het je dierenarts). Ook voor uitwendig     

parasieten (puppyluis, vlooien, teken, etc.) ben je bij je dierenarts aan het goede adres. 

Speciaal over teken moet je je maar eens goed laten voorlichten door je dierenarts (Lyme

-disease). 

Tekst:  Mush with pride, Aad en Marijke Hekkers. Uitgave 1997 

 

 

Wij verwijzen jullie ook naar de website van Mushing Belgium en de World Sleddog      
Association. 

 



10. Hoe lid worden van  

The Inuit Trail  

Om lid te worden van The Inuit Trail v.z.w. dient men een inschrijvingsformulier  in 

te vullen. 

Van je zelf hebben we één pasfoto nodig. 

Bijgevoegd stuur je ook een zijaanzicht en een foto van de kop van je hond (en). 

Tevens ook een kopij van de stamboom van de hond (en) 

Deze documenten stuur je naar de sociale zetel van de club.                                

Dit mag ook gestuurd worden per email aan inuit@skynet.be  

Je verricht een storting van ….  € op volgende rekening BE73 8508 2709 6160 

(CRELAN) 

Het bedrag van een toetredend lid verlaagd het jaar nadien naar dat van een lid. 

Bij aanvaarding krijg je de statuten en huishoudreglement van de club. 

Na één jaar aspirant lid te zijn , krijg je ook de badge. 

 

Wens je meer uitleg, aarzel dan niet om contact te nemen met iemand van het  

bestuur, zij zullen je met plezier verder helpen.  

Mushing is een fijne sport, vriendelijke mensen en een sociale sfeer. Iedereen is 

er om te helpen en met raad en daad bij te staan. 

 

Wat heb je nog nodig! 

Het is verplicht om een familiale verzekering te hebben. (wedstrijdrisico moet gedekt 

zijn) 

Indien je in orde bent met het administratieve en  het lidgeld gestort hebt zal je zo 

snel mogelijk de licentie (derogatie) ontvangen. 



Statutenwijziging 

Op de Algemene vergadering van The Inuit Trail v.z.w. , gehouden op 27 september 2OO9 te Gorislaan 64,  

1820 Steenokkerzeel  , geldig samengesteld volgens de oprichtingsstatuten ,de volgende gecoördineerde tekst van  

de statuten goedgekeurd. 

 

Statuten 

 

De ondergetekenden: 

Jean-Pierre Mouthaan  -Nederlandse nationaliteit – ambtenaar - wonende te 3191 Boortmeerbeek,Rijkenhoekstraat 9; 

Willy Clement-Jean Beets  – Belgische  nationaliteit – chauffeur – wonende te 3806 Sint-Truiden,Velmerlaan 11 

Joseph,Eugene Terryn – Belgische  nationaliteit – chauffeur – wonende te 2830  Wille broek,Hoeikensstraat 12 

Freddy,Coletta Demont – Belgische  nationaliteit – lasser – wonende te 2830 Wille broek,Nachtegaalstraat 4 

hebben besloten een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de statuten hier volgen. 

 

TITEL I 

Benaming, Zetel ,Doel, Duur 

 

Art.1 De vereniging heeft als naam "The Inuit Trail", vereniging zonder winstgevend doel. 

 

Art.2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Bloemenveld 50 op hetzelfde adres als de  

woonplaats van de voorzitter en mag op beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden naar ieder ander 

 oord; deze wijziging wordt binnen de maand bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel. 

 

Art.3 De vereniging heeft tot doel:  

De bevordering en de vertegenwoordiging,in België zowel als in het buitenland,van de beoefening,in de ruimste zin  

van het woord en dit door middel van opleiding,hulp en bijstand onder alle mogelijke vormen aan de aangesloten  

leden,van de sledehondensport en de pulka volgens de internationale reglementen van de F.I.S.T.C.  

(Fédération Internationale de Sport de Traîneau à Chiens) en de nationale reglementen van de F.B.M.F.  

(de Belgische Mushing Federatie) alsook de internationale reglementen van de IFFS  

(International federation of Sleddogsport) – ESDRA (European Sleddog Racing Association) – WSA  

(World Sleddog Association) en hun respectievelijke nationale vertegenwoordigers. 

Voor de beoefening van deze sport zijn er vier erkende rassen,te weten: de "Siberian Husky",de "Alaskan Malamute", 

de "Samoiedskaia Sabaka (Samojeed) en de "Grönland hond". 

De erkenning van deze vier rassen,alsmede alles wat hierop betrekking heeft zal geschieden door de F.C.I.  

(Fédération Cynologique Internationale) en de Belgische reglementen uitgevaardigd door de K.K.U.S.H.  

(Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus). 

 

Art.4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan op ieder moment ontbonden worden.  

De voertaal van de vereniging is het Nederlands. 

 

Art.5 De vereniging zal de statuten en de reglementen van de MBEL. naleven. 

 

TITEL II 

Leden 

 

Art.6 Het aantal leden is onbeperkt,doch bedraagt minimum drie. De oprichters,onder tekenaars,zijn de eerste  

actieve leden. 

 

Art.7 Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur. Hiertoe  

dienen zij schriftelijk verzoek in bij de raad van bestuur,die beslist op de wijze en binnen de termijnen voorzien  

in het huishoudelijk reglement. Haar beslissing hoeft niet gemotiveerd te zijn. 

 

Art.7bis De maximale bijdrage der leden bedraagt 250 Euro. De door de leden  

verschuldigde bijdrage wordt door de raad van bestuur jaarlijks vastgesteld. 

 

Art.8 Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden,mits aangetekend schrijven te sturen aan de voorzitter van  

de vereniging op de maatschappelijke zetel. De bijdrage blijft echter verschuldigd voor elk begonnen maatschappelijk  

jaar tijdens dewelke het lid deel uitmaakt van de vereniging. 

 

Art.9 Een lid kan door de algemene vergadering uitgesloten worden. In afwachting van een uitspraak door de  

algemene vergadering kan de raad van bestuur echter een voorlopige schorsing uitspreken om de goede gang  

van zaken in de vereniging te vrijwaren. 

 

 

 

 

11. Statuten 



TITEL III 

Raad van bestuur 

 

Art.10 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste drie leden,en die verkozen zijn 
door de algemene vergadering. Hun mandaat kan door deze vergadering herroepen worden wegens gewichtige redenen.     
De duur van hun mandaat bedraagt één jaar. 

 

Art.11 De kandidaten voor een mandaat in de raad van bestuur dienen een schriftelijke kandidatuur te sturen aan de     
voorzitter op de zetel van de vereniging. Op basis van de kandidaturen zal de raad van bestuur voorstellen ter goedkeuring 
aan de algemene vergadering voorleggen. De algemene vergadering zal de leden van de raad van bestuur benoemen en   
gebeurlijk de mandaten toekennen. 

 

Art.12 Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort alles wat door de wet,door statuten of het huishoudelijk      
reglement niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden. 

 

Art.13 De raad van bestuur is eveneens bevoegd om het huishoudelijk reglement uit te vaardigen,aan te passen en aan te 
vullen in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging,en mits goedkeuring van de algemene vergadering. 

 

Art.14 De voorzitter roept de raad van bestuur samen wanneer dit nodig is en zit de vergadering voor. De raad verenigt zich 
op geldige wijze,wanneer minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is. De beslissingen worden bij gewone           
meerderheid van stemmen genomen en bij staking der stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. 

Art.15 Van de vergaderingen van de raad van bestuur zullen notulen gemaakt worden en ondertekend worden door de 
voorzitter en de secretaris. Tegenover derden is de raad van bestuur verbonden door de handtekeningen van de voorzitter en 
de secretaris of de voorzitter en de door de raad van bestuur gemachtigde bestuurder. 

 

TITEL IV 

Algemene Vergadering 

 

Art.16 De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden van de vereniging, zij zijn stemgerechtigd. Eenieder kan 
zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat ook de volmachthouder lid is. Ieder lid van de 
vereniging kan slechts over twee volmachten beschikken op een algemene vergadering. De raad van bestuur kan bepalen dat 
de volmachten een te bepalen termijn vóór de algemene vergadering op de zetel moeten  worden neergelegd, deze eis wordt 
in de oproeping vermeld. 

 

Art.17 De algemene vergadering wordt in de maand september of oktober  

bijeengeroepen en dit ten laatste op 30 oktober. 

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: 

1 - de wijziging van de statuten; 

2 - de benoeming en afzetting der bestuurders; 

3 - de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

4 - de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

5 - de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 

6 - de ontbinding van de vereniging; 

7- uitsluiting van een lid; 

 

Art.18 Behalve de punten die door de wettelijke bepalingen geregeld worden,zal de algemene vergadering geldig  

beraadslagen welke ook het aantal aanwezige leden is en  haar beslissingen worden genomen met gewone  

meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de vergaderingvoorzitter doorslaggevend. 

 

Art.19 Uiterlijk acht kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering moeten de schriftelijke uitnodigingen  

met de dagorde verstuurd worden aan de leden. Dit moet gebeuren door een schrijven te overhandigen of onder vorm  

van drukwerk,omzendbrief, gewone brief, elektronische omzendbrief of inlassing in een bulletin dat aan de betrokken  

leden wordt verstuurd of onder elke andere vorm. 

 

Art.20 Bij hoogdringendheid mag de voorzitter van de vereniging of van de algemene vergadering aan de algemene  

vergadering voorstellen om een besluit te nemen over een punt dat niet op de dagorde staat. 

 

Art.21 De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in een verslag, ondertekend door de  

voorzitter van de vergadering en de secretaris,alsook door de leden die dit wensen. De verslagen worden bewaard  

op de zetel der vereniging waar al de leden op schriftelijke aanvraag er kennis kunnen van nemen. 



TITEL V 

Rekeningen 

 

Art.22 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.  

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en budgetten voor teneinde deze aan de algemene vergadering voor  

te leggen. 

 

TITEL VI 

Ontbinding en Vereffening 

 

Art.23 In geval van ontbinding van de vereniging om welke reden en op gelijk welk ogenblik benoemt de algemene  

vergadering na beslissing één of meer vereffenaars,bepaald hun machten en hun vergoedingen en de wijze van  

vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.  

 

Art.24 De vereffenaars zullen met het vermogen van de vereniging vooreerst de  

schulden aanzuiveren en vervolgens het eventueel batig saldo overdragen aan een vereniging of inrichting die  

hetzelfde of gelijkaardig doel als de vereniging nastreeft. Zijn er verschillende zodanige verenigingen dan doet de  

algemene vergadering op voorstel van de vereffenaars een keuze of bepaalt hoe zal verdeeld worden. 

 

Art.25 Alles wat niet expliciet is voorzien in de huidige statuten blijft onderworpen aan de wet van 27 juni 1921  

veranderd door de wet van 2 mei 2002 , de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,  

de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

 

Benoemingen 

Als eerste bestuurders, voor de duur van één jaar, worden aangesteld: 

Voorzitter:    Mouthaan, Jean-Pierre 

Secretaris:    Beets, Willy 

Schatbewaarder:   Demont, Freddy 

Sportverantwoordelijke:             Terryn, Eugène 

 

Tijdelijke bepalingen 

Het eerste boekjaar zal lopen van de oprichtingsdatum en eindigen op 31 augustus 1993. De eerste algemene  

vergadering zal gehouden worden in september of oktober 1993 en ten laatste op 30 oktober 1993. 

 

Opgesteld en ondertekend door RUDIGER DE PAUW , bestuurder The Inuit Trail v.z.w. 
     Opgesteld en ondertekend door Werner Doms , bestuurder The Inuit Trail v.z.w.  



12. Huishoudreglement 

TITEL I 

Benaming – Zetel – Doel - Duur 

Zie Statuten. 

TITEL II 

Leden 

Aanvaarding - Ontslag – Uitsluiting 

 

1. Aanvaarding. 

1.1. Nieuwe leden dienen een toetredingsformulier in te vullen met de volgende gegevens:  

betreffende de musher: zie model. 

betreffende de honden: zie model. 

twee pasfoto's van de musher. 

een kopie van de al behaalde resultaten. 

een kopie van eventuele vroegere musherpas. 

een kopie van de stambomen van de honden. 

foto’s van de honden (voor - en zijaanzicht) 

Al deze gegevens worden opgestuurd naar de sociale zetel van de vereniging. 

 

1.2 Het lidgeld betalen dat door de raad van bestuur wordt bepaald..  

1.3 Andere voorwaarden: aanvaarden van de statuten en de interne reglementen van de vereniging. 

1.4. De ingezonden toetredingsformulieren met de daarbij horende gegevens en documenten worden samen met de    
bewijzen van betaling van het lidgeld, voorgelegd op de eerstvolgende bestuursvergadering. Die beslist dan om de kandidaat 
al dan niet te aanvaarden, zonder motivatie van haar beslissing. Bij aanvaarding krijgt het nieuwe lid gedurende één jaar de 
status van "aspirant-lid". Op de algemene vergadering (of Buitengewone algemene vergadering) waarop hij/zij persoonlijk 
aanwezig moet zijn wordt zijn/haar aanvaarding ter stemming voorgelegd aan de andere leden van de vereniging. 

1.5. Bij gebrek aan volledige gegevens of documenten kan de beslissing worden uitgesteld tot de volgende                   
bestuursvergadering.  

1.6 Bij niet aanvaarding zal het betaalde lidgeld teruggestort worden. 

1.7. Leden welke de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben betalen 50 % van het lidgeld. Zij hebben verder alle rechten, 
en plichten, van een volwassen lid. Effectieve leden zijn die welke actief deelnemen aan sledehondenwedstrijden. Lid dat  
tenminste 3 kartwedstrijden of één sneeuwwedstrijd loopt en in de officiële einduitslag voorkomt. Actieve leden zijn die leden 
welke niet actief aan sledehondenwedstrijden deelnemen, maar wel bezig zijn met sledehonden .Steunende leden zijn leden 
die de vereniging steunen, maar niet actief bezig zijn in het kader van de sledehondensport.  

1.8 Leden die door hun gedrag al dan niet moedwillig schade berokkenen aan de goede werking van de club, kunnen 
door het bestuur ter verantwoording worden geroepen en eventueel gesanctioneerd worden. Indien zij daarmee niet akkoord 
gaan mogen zij in dat geval vragen/eisen om een Buitengewone Algemene vergadering samen te roepen om hun zaak ook 
voor de andere clubleden te verdedigen. De leden zullen op hun beurt dan beslissen over het uitvoeren of schorsen van de 
sanctie. Hun beslissing is voor beide partijen bindend. 



 

2. Uitsluiting. 

2.1 Een lid dat geschorst is door de raad van bestuur heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing     
teneinde dit als agendapunt op te nemen op de volgende algemene vergadering (recht op verdediging), en dit ten      
laatste drie maanden vóór die algemene vergadering. 

 

2.2 Bij aanwezigheid van het geschorste lid op de algemene vergadering waarop het uitgesloten werd, heeft dit lid het recht 
om gehoord te worden. De eventuele argumentatie mag niet meer tijd in beslag nemen dan een half uur. Als toch tot 
uitsluiting van dit lid wordt besloten of gestemd, dient het uitgesloten lid onmiddellijk hierna de vergadering te verlaten. 

 

2.3 Bij afwezigheid van het geschorste lid op de algemene vergadering zal over zijn/ haar uitsluiting beslist en gestemd  
worden zonder dat het lid in kwestie kan of zal gehoord worden. 

 

3. Ontslag. 

3.1 Wanneer het lidgeld niet is betaald één maand na het versturen van de eerste uitnodiging daartoe, wordt een             
herinnering verstuurd. Het lidmaatschap vervalt automatisch van zodra 14 dagen zijn verstreken na het versturen van de 
herinnering om het lidgeld te betalen en zulks niet is gebeurt. 

 

3.2 Wanneer het lid alsnog lid wenst te blijven van de vereniging moet hij/zij terug de toetredingscyclus (deels, foto's hoeven 
niet meer) doorlopen. 

 

3.3 Leden welke ontslag nemen uit de vereniging en nadien bij een andere (mushing) vereniging lid worden of uitgesloten 
worden zullen later niet meer aanvaard worden. Uitzonderingen zullen echter individueel beoordeeld worden (tijdelijke 
onderbreking actieve beoefening van de sport door ziekte of ongeval,sabbatjaar,…). 

4. Lidgeld. 

4.1 Het lidgeld voor het lopende jaar bedraagt €35,- 

 

4.2 Het lidgeld voor NIEUWE LEDEN wordt op €45- gebracht voor het eerste jaar. Dit geldt tevens voor een te late betaling 
van het lidgeld voor het nieuwe seizoen (zie art. 3.1. ). Het tweede jaar wordt dit gereduceerd tot het normale lidgeld, 
goedgekeurd door de leden op de algemene ledenvergadering. Jonge mushers onder de 18 jaar betalen 50% van de 
geldende lidgelden. 

 

4.3 Steunende leden betalen slechts €25,- 

 

4.4 Bij één betalend hoofdlid betalen de bijkomende familieleden enkel 20 €. 

 

TITEL III 

Omschrijving functies raad van bestuur 

1. Voorzitter 

Hij/Zij roept de vergaderingen samen en leidt deze als voorzitter. 

Hij/Zij ziet er op toe dat de genomen beslissingen daadwerkelijk worden uitgevoerd en/of nageleefd. 

Hij/Zij verzorgt de contacten en correspondentie met de bevoegde instanties en andere verenigingen. 

Hij/Zij stuurt de uitnodigingen en de dagorde voor de Federatievergaderingen door naar de andere bestuursleden. 

Hij/Zij zorgt voor de aanvraag en verdeling van de musher- en dogpassen. 

Hij/Zij brengt op de algemene vergadering zijn/haar jaarverslag uit. 



2. Secretaris 

Hij/Zij verzorgt de correspondentie van de vereniging. 

Hij/Zij verzorgt de ledenadministratie van de vereniging. 

Hij/Zij verstuurt de uitnodigingen en dagorde voor de bestuursvergaderingen ten laatste 8 dagen eraan voorafgaand. 

Hij/Zij neemt notities op en maakt de verslagen van de vergaderingen en stuurt deze door aan de andere bestuursleden. 

Hij/Zij beheert het archief van de vereniging.  

Hij/Zij bezorgt de nieuwe leden een exemplaar van de statuten,het huishoudelijk reglement,het reglement van orde en de  
ledenlijst. 

3. Schatbewaarder 

Hij/Zij beheert de financiën van de vereniging. 

Hij/Zij maakt maandelijks het financiële verslag van de vereniging, stuurt dit 2 weken voorafgaand aan de bestuursvergadering 
naar de secretaris en legt dit voor op de bestuursvergaderingen.  

Hij/Zij dient op de algemene vergadering een begrotingsvoorstel in voor het komen de jaar. 

Hij/Zij legt het financiële jaarverslag voor op de algemene vergadering en legt verantwoording af van zijn beleid en beheer. 

Hij/Zij verzendt de uitnodigingen tot betaling van het lidgeld ten laatste op 31 juli aan de leden. 

Bij tussentijds aftreden of ontslag van de schatbewaarder wordt deze pas ontheven uit zijn/haar functie na goedkeuring van 
zijn/haar financieel beleid en beheer door de kascommissie en de rest van het bestuur. 

4. Sportverantwoordelijke 

Hij/Zij is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de door de vereniging ingerichte wedstrijden en    
eventuele trainingskampen. 

Hij/Zij maakt een verslag op van de activiteiten van de vereniging (wedstrijden, trainingskampen, demonstraties,…). 

Hij/Zij zal erop toezien dat het reglement van orde door de aanwezigen nageleefd wordt, zowel op wedstrijden als op          
trainingskampen. 

Hij/Zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de wedstrijdresultaten en de berekening en nazicht der punten. 

Hij/Zij volgt het ledenbestand op wat betreft effectieve en actieve leden. 

Hij/Zij houdt de update bij van de honden. 

Algemeen 

Onderwerpen voor de dagorde van bestuursvergaderingen worden 14 dagen daaraan vooraf gaand aan de secretaris bezorgt. 

TITEL IV 

Algemene vergadering 

Zie Statuten. 

 

TITEL V 

Rekeningen 

Zie Statuten. 

 

TITEL VI 

Ontbinding - Vereffening 

Zie Statuten. 

 
 



REGLEMENT VAN ORDE 
 

DE VERZORGING VAN DE HONDEN 

1.  De leden van de vereniging zijn gehouden de door hen beheerde honden een goede verzorging en huisvesting aan te 
bieden. Bij de voeding van de honden dient in aanmerking te worden genomen dat zij een inspannende arbeid verrichten. 

2. Bij optredende ziekte dienen de honden prompt onder veterinaire behandeling te worden gesteld. 

3.  De honden moeten in orde zijn met de vereiste vaccinaties. 

4.  Mishandeling van de honden is ten strengste verboden en kan tot schorsing of tot uitsluiting leiden. 

5. Wanneer een lid der vereniging bovenstaande eisen niet naleeft en het bestuur is hier van op de hoogte (gesteld), is het 
bestuur gehouden en verplicht te handelen conform artikel 9 van de statuten. 

 

ALGEMENE EISEN M.B.T. DE SLEDEHONDENSPORT 

 

1.  Bij het beoefenen van de sledehondensport dient men er zorg voor te dragen dat een hond nimmer overbelast raakt. 

2.  Gebruikte materialen, constructies en/of staat van onderhoud van de slee en/of kart dienen dusdanig te zijn dat de       
veiligheid van de honden, de musher, derden en de omgeving optimaal gewaarborgd is. 

3.  Honden, gebruikt om slee en/of kart te trekken, dienen daartoe goede harnassen te dragen. Het harnas dient zodanig 
geconstrueerd te zijn dat bij het gebruik optredende krachten gelijkmatig over het hele lichaam van de hond worden verdeeld en 
tevens zodanig dat bij normaal gebruik geen verwondingen veroorzaakt kunnen worden. 

4.  Sledehonden dienen bij het werken een goede halsband te dragen welke nimmer zo nauw mag sluiten dat de honden 
erdoor in ademnood kunnen raken. 

5.  Het gebruik van zogenaamde wurg- en prikbanden is ten strengste verboden en wordt als dierenmishandeling              
gekwalificeerd. 

6.  De lijnen waarmee de sledehonden aan de slee en/of kart worden bevestigd dienen van sterk licht materiaal vervaardigd 
te zijn. Constructie en afmetingen van de lijnen dienen zodanig te zijn dat de honden zich ongehinderd kunnen voortbewegen en 
zich er niet kunnen aan verwonden. 

7. De bevestiging van de lijnen aan de slee en/of kart dient zodanig te zijn dat de kans op ontsnapping van het team         
minimaal is. 

8.  Het verdient aanbeveling dat de lijnen op verende wijze aan de slee en/of kart bevestigd zijn. 

9.  Het vervoer van de honden dient zodanig te geschieden dat de gezondheid env eiligheid van de honden daardoor niet in 
gevaar worden gebracht. 

10.   De wijze van vervoer dient zodanig te zijn dat de veiligheid van andere weggebruikers optimaal gewaarborgd is. 

11. De musher (en zijn/haar begeleider(s) en/of helper(s) dient (dienen) zich tijdens de trainingen en sledehondenwedstrijden 
m.b.t. de aan zijn/haar toevertrouwde honden als volgt te gedragen:  

 



12. Het is ten zeerste verboden de dieren te mishandelen. 

13. Het meevoeren van een zweep(je) of enig ander hard of zacht voorwerp om de dieren te tuchtigen is   
verboden. 

14. De honden mogen slechts door middel van de stem van de musher worden aangemoedigd of             
bevolen een bepaalde handeling te verrichten. 

15. Het laten werken van honden die gewond zijn en/of ziekte symptomen vertonen waarbij redelijkerwijze 
kan aangenomen worden dat zij daarbij hinder bij het werken zullen ondervinden of die besmettingsgevaar voor 
mens en/of dier zouden kunnen opleveren is niet toegestaan. 

16. Alle wettelijke voorschriften m.b.t. behandeling en verzorging van honden dienen door de musher (en zijn/
haar begeleider(s) en/of helper(s)) te worden eerbiedigt. 

17.  De raad van bestuur is gehouden en verplicht indien het op de hoogte is gesteld van misdragingen tij-
dens het beoefenen van de sledehondensport om te handelen conform artikel 9 van de statuten. 

18.  De vereniging beoefent de sledehondensport uitsluitend met de vier door de F.C.I. erkende sledehonden-
rassen, te weten: 

Alaskan Malamute 

Siberian Husky 

Groenlandhond 

Samojeed 

19.  Het beoefenen van de sledehondensport met ander dan de in punt 13 van dit reglement van orde       
vernoemde rassen, wordt door de vereniging aan haar leden en aan andere deelnemers van de door de         
vereniging georganiseerde manifestaties niet toegestaan. 

20.  De leden van de vereniging zullen zich te allen tijde hoffelijk gedragen tegenover andere mushers,      
organisatoren en toeschouwers. 



13. Privacy verklaring. 

Algemeen 
The Inuit Trail v.z.w. hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgege-
vens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Inuit 
Trail v.z.w. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 
je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type   
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die 
gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vragen om je uitdrukkelijke toestemming als 
wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; passende technische en organisatorische          
maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens 
doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de 
hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze 
willen  respecteren.  
 

 
Als The Inuit Trail v.z.w. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het          
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen 
kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

The Inuit Trail v.z.w. 
Zetel:  Bloemenveld 50, 1930 Zaventem 
Emailadres: inuit@skynet.be 
Telefoon:  02 725 22 98 

 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden door The Inuit Trail v.z.w. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en         
rechtsgronden: 
 

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van The Inuit Trail v.z.w. (uitvoering overeenkomst) 
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)  

 
 
Welke gegevens verwerken we? 
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende         
doelstellingen  :  

Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer 
Rijksregisternummer 
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit  

 
Wie verwerkt de gegevens? 
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties  

Bestuursleden van de vereniging 

Vrijwilligers van de vereniging 

Bestuursleden van Mushing Belgium 

Bestuursleden van andere sledehonden federaties 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van 
de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een                      
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 



Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te 
waarborgen. 
 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. 
in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten 
allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking       
daarvan. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is         
gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 
Bewaartermijn 
The Inuit Trail v.z.w.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan 
wel op grond van de wet is vereist. The Inuit Trail v.z.w.  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar 
Beveiliging van de gegevens 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking: 
 

Alle personen die namens  
 
The Inuit Trail v.z.w. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  
 

Je rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger 
vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.   
 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één 
van onze verwerkers.  
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een 
andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op 
te nemen.  
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 
Wijziging privacyverklaring  
The Inuit Trail v.z.w. kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 25 Mei 2018 



14. Training trails. 

Airport Zaventem: 

Achter de Hovenstraat , 1820 Steenokkerzeel Hummelgem (3-7 km) 

Liefst voor 1000 hr en s’avonds na 1900 hr trainen. Veel wandelaars met honden en ook 

ruiters. 

Zwaar bij slecht weer.  

Meestal iemand aanwezig s’ morgens en s’avonds. 

Coördinaten : 50.909503 , 4.524037 

Gebieden van Natuur en bos : 

Waan je terug in de tijd van de ridders en doorkruis het bos te paard! In vele van onze 

grote natuurgebieden werden ruiterpaden aangelegd. Ook voor menners en mushers 

werden er specifieke routes uitgestippeld. Aan de ingang(en) van het gebied, en in de  

folders, krijg je een overzicht van de mogelijkheden voor ruiters, menners en mushers.  

Zij moeten dan ook op deze speciaal voor hen bewegwijzerde paden blijven. .  

Kijk op volgende link naar de plaatsen waar je kunt trainen. Neem steeds contact met de 

lokale vertegenwoordiger van Natuur en Bos. 

https://www.natuurenbos.be/recreatietypes/ruiters-menners-mushers 

 



Hamme Mille  (Tourinnes-la-Grosse) 

Hoek Rue de Culot en Rue de Stockuoy (kerkje) ( 4 - 10.3 km) 

Zwaar bij slecht weer en als tractoren zijn gepasseerd. 

Heuvelachtig parkoers met een paar steilere heuvels. 

Liefst voor 1000 hr eindigen vanwege ruiters en wandelaars met honden en dit vooral 

bij goed weer. 

In het weekend meestal iemand aanwezig vanaf 0800 hr. 

Afspraken met andere mushers hoe je gaat lopen. 

Coördinaten : 50.795631 , 4.754383 

 







Verantwoordelijke uitgever : The Inuit Trail v.z.w. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 

openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie-

ën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of op-

tioneel: de uitgever). 


