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Tucht 
 

Artikel 1 Algemeen 
 
§1. Op grond van artikel 1.2. van het Huishoudelijk Reglement van Paardensport Vlaanderen 
verklaren alle leden, sporters, eigenaars van paarden, officials, grooms en andere 
belanghebbenden door hun aansluiting en/of deelname aan de wedstrijden of activiteiten van 
Paardensport Vlaanderen en haar clubs, voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van alle 
reglementen, statuten, voorschriften, verzekeringsvoorwaarden etc. van Paardensport 
Vlaanderen en haar koepel en haar internationale reglementen waarnaar desgevallend verwezen 
wordt. 
Deze verplichting geldt eveneens individueel voor alle personen die door Paardensport 
Vlaanderen belast zijn met een officiële taak of mandaat. 
 
§2. Door hun aansluiting bij Paardensport Vlaanderen aanvaarden alle clubs, leden en 
aangestelden eveneens dit tucht- en klachtenreglement en de bevoegdheid van Paardensport 
Vlaanderen in sportieve, reglementaire, disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en 
jurisdictionele aangelegenheden. 
 
§3. De clubs van Paardensport Vlaanderen zien erop toe dat de reglementen en gedragscodes 
door éénieder worden nageleefd.  De reglementen en gedragscodes van Paardensport 
Vlaanderen worden gepubliceerd op het clubs- en ledenplatform en op de website van 
Paardensport Vlaanderen.  
 
 

Artikel 2 Tuchtrechtelijke bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal (VST) 
 

In tuchtaangelegenheden met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en doping erkennen 
Paardensport Vlaanderen en alle in artikel 1 bedoelde clubs en personen uitdrukkelijk de 
bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal (VST) in eerste aanleg en de tuchtkamer hoger 
beroep van het Vlaams Sport Tribunaal in tweede aanleg.  
 
 

Artikel 3 Tuchtrechtelijke bevoegdheid van de disciplinaire commissie KBRSF 
 
In tuchtaangelegenheden met betrekking tot gedragingen binnen de officiële wedstrijdcontext 
of zwaarwichtige gedragingen buiten de officiële wedstrijdcontext, zoals voorzien in het 
Algemeen Reglement van Paardensport Vlaanderen en KBRSF en waarvan de 
klachtenbehandelaar (zie verder bij klachten) van oordeel is dat deze zwaarwichtig genoeg zijn 
om door de disciplinaire commissie te worden behandeld, erkennen Paardensport Vlaanderen 
en alle in artikel 1 bedoelde clubs en personen uitdrukkelijk de bevoegdheid van de disciplinaire 
commissie van de nationale koepelfederatie KBRSF. Het betreft gedragingen, anders dan deze 
die later in dit reglement specifiek worden benoemd en behandeld.  
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Artikel 4 Tuchtrechtelijke procedure bij het Vlaams Sport Tribunaal (VST) 
 
De tuchtrechtelijke procedures voor het VST inzake doping en grensoverschrijdend gedrag 
verlopen volgens het procedurereglement van het VST. 
 
 

Artikel 5 Tuchtrechtelijke procedure bij de disciplinaire commissie KBRSF 
 
De tuchtrechtelijke procedures voor de disciplinaire commissie KBRSF verlopen volgens de 
regels, bepaald in de reglementen van de KBRSF. 
 
 

Artikel 6 Tuchtrechtelijk sanctioneerbare gedragingen 
 
6.1 Algemene bepalingen 
§1. Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die 
de goede werking, goede naam of de reputatie van Paardensport Vlaanderen in het gedrang 
brengt of strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en/of waarden van 
Paardensport Vlaanderen of de sport of het aansporen tot, het vergemakkelijken van of het 
bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, evenals het verzuimen van hulp.  
 
§2. Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het 
bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar:  
 
 
6.2 Grensoverschrijdend gedrag 
 

a. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Hieronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag 
met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon 
wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de 
eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap, etc.). 
 

b. Geweld 
Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of eigenschappen 
van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt 
bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels van de sport valt niet onder 
de notie geweld en dus ook niet onder de notie grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit 
reglement. 
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c. Pesterijen 
Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of 
uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen Paardensport Vlaanderen, die plaats hebben 
gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de 
waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de 
sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en 
die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige 
geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale 
overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 
genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, 
nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en 
genderexpressie. 
 
Het in dit reglement bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op 
grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Paardensport Vlaanderen, ongeacht of dit 
binnen of buiten de sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. Grensoverschrijdend 
gedrag gepleegd buiten Paardensport Vlaanderen kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden 
wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen Paardensport Vlaanderen worden 
uitgeoefend. 
 
6.3 Overtredingen van de sportieve reglementen 
Zie hieromtrent hoofdstuk 9 van het Algemeen Reglement van Paardensport Vlaanderen en 
aanvullend hoofdstuk IX van het Algemeen Reglement van KBRSF. 
 
6.4 Doping 
Zie hieromtrent het afzonderlijke tuchtreglement doping. 
 
 
Artikel 7 Tuchtsancties 
 
7.1 Grensoverschrijdend gedrag 
§1. Als tuchtsancties voor grensoverschrijdend gedrag kunnen door het VST worden opgelegd: 

a. Een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;  
b. Het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van Paardensport Vlaanderen 

voor een duur van maximaal drie jaar;  
c. Het verbod om één of meer aan leden van Paardensport Vlaanderen toegekende rechten 

uit te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar;  
d. Het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in Paardensport Vlaanderen voor 

een duur van maximaal tien jaar;  
e. De schorsing voor een duur van maximaal vijf jaar;  
f. De uitsluiting als lid van Paardensport Vlaanderen. 
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Er kunnen alternatieve, meer passende (tucht)sancties door de tuchtinstantie opgelegd worden.  
 
§2. Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de 
feiten van grensoverschrijdend gedrag, kunnen de maximale sancties vermeld in b. tot en met e. 
worden verdubbeld.  
 
§3. In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale 
sancties vermeld in b. tot en met e. kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval 
minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn). 
 
§4. Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid 
waarmee rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale 
sancties vermeld in b. tot en met e. kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal 
slachtoffers, zonder dat die meer dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen 
bedragen. 
 
§5. Wanneer in een geschil dat door de disciplinaire commissie van KBRSF wordt behandeld 
tevens elementen van grensoverschrijdend gedrag worden aangehaald, zal de interne 
tuchtinstantie een beslissing nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en de zaak 
in voorkomend geval doorverwijzen naar de klachtenbehandelaar, die op zijn beurt een 
tuchtprocedure zal opstarten bij het VST. Het VST zal op haar beurt een beslissing nemen over 
de feiten die haar bevoegdheid betreffen en zal de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar 
het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de tuchtrechtelijke behandeling van de andere feiten.  
 
7.2 Overtredingen van de sportieve reglementen 
Zie hieromtrent hoofdstuk 9 van het Algemeen Reglement van Paardensport Vlaanderen en 
aanvullend hoofdstuk IX van het Algemeen Reglement van KBRSF. 
 
7.3 Doping 
Zie hieromtrent het afzonderlijke tuchtreglement doping. 
 
 

Artikel 8 Klacht met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag 
 
§1. Iedere belanghebbende kan een tuchtklacht indienen bij het VST. In beginsel dient deze te 
worden ondertekend door de klager. Wanneer de klager evenwel tevens slachtoffer is, kan de 
klacht in een eerste fase anoniem zijn. Op het ogenblik dat de zaak ter zitting behandeld wordt 
door het tuchtorgaan, zal de identiteit van de klager/slachtoffer evenwel gekend dienen te zijn. 
Het is tevens mogelijk dat de klager die anoniem wenst te blijven aan Paardensport Vlaanderen 
vraagt om een tuchtprocedure op te starten. Paardensport Vlaanderen beslist dan autonoom en 
discretionair over het opstarten van een tuchtprocedure. 
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Indien de klager tevens getuige is, kan de anonimiteit wel behouden blijven gedurende alle fases 
van het onderzoek voorzover het onderzoek en de verdediging gevoerd kan worden zonder 
kennis van de klager-getuige.     
 
§2. De aangifte van een tuchtklacht bij het VST die betrekking heeft op grensoverschrijdend 
gedrag dient voldoende concreet en duidelijk te zijn. Het klachtenformulier van het VST kan 
hiervoor gebruikt worden. 
 
§3. De aangifte van de tuchtklacht bij het VST gebeurt volgens de vormvoorwaarden van het 
procedurereglement van het VST. Er geldt geen termijn waarbinnen een tuchtklacht die 
betrekking heeft op grensoverschrijdend gedrag dient te worden ingediend. Eenieder wordt 
aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in te dienen.    
 
 

Klachten 
 

Artikel 9 Algemeen - begrip klacht 
 
9.1 Algemene bepalingen 
§1. Elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de goede werking, goede naam of de 
reputatie van Paardensport Vlaanderen in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten, 
statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van de organisatie of de sport kan het 
voorwerp van een klacht uitmaken, alsook het aansporen tot, het vergemakkelijken van of het 
bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, evenals het verzuimen van hulp.  
 
§2. Zonder hiertoe beperkt te zijn, kunnen volgende gedragingen het voorwerp uitmaken van een 
klacht 
 
9.2 Grensoverschrijdend gedrag 
Zie artikel 6.1 voor een volledige omschrijving.  
 
9.3 Uiting van ontevredenheid , misnoegen of ervaren onrecht, n.a.v. beslissingen en/of 

gedragingen van (personen die optreden namens) Paardensport Vlaanderen 
Zonder hiertoe beperkt te zijn, wordt hiermee het volgende bedoeld: 

- Beslissingen van examinatoren tot het niet geslaagd zijn voor een brevetafname. 
- Bepalingen uit de reglementen en besluiten van Paardensport Vlaanderen en de 

toepassing daarvan. 
- Het onsportief en/of incorrect gedrag van personen die optreden namens Paardensport 

Vlaanderen.  
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9.4 Financiële klachten 
Het niet correct opvolgen van financiële verplichtingen ten aanzien van de organisatie of andere 
leden van de organisatie.  
 
Het gaat hierbij in het bijzonder om het niet correct bijhouden van de ledenadministratie door 
aangesloten clubs en de bijhorende doorstorting van de ledenbijdrage.  
 
9.5 Sportieve klachten 
Zonder hiertoe beperkt te zijn, wordt hiermee bedoeld: 

- Beslissingen van de wedstrijdjury. 
- Diskwalificaties. 
- Sancties ten aanzien van deelnemers. 
- Misdragingen van deelnemende sporters en/of hun grooms. 

 
Minstens dient de gedraging die voorwerp uitmaakt van dergelijke klachten zich hebben 
voorgedaan in een officiële wedstrijdcontext.  
 
9.6 Andere dan eerder genoemde klachten 
Alle gedragingen die niet onder één van bovenstaande categorieën zouden vallen, kunnen 
eveneens het voorwerp van een klacht uitmaken.  
 
 

Artikel 10 Bevoegdheid en procedure bij klachten 
 
10.1 Algemene bepalingen 
§1. Paardensport Vlaanderen stelt een klachtenbehandelaar aan, die kennis neemt van alle 
klachten die worden ingediend bij Paardensport Vlaanderen, behoudens de sportieve klachten 
die via het juryverslag meteen naar de procureur van KBRSF worden gestuurd.  
 
§2. De klachtenbehandelaar behandelt discreet, autonoom en volgens eigen goeddunken de 
klachten en is niet gehouden tot verantwoording naar directie, bestuur en algemene vergadering 
toe.  
 
10.2 Grensoverschrijdend gedrag 
 

a. Aangifte 
§1. Meldingen van grensoverschrijdend gedrag worden bij voorkeur bij de Aanspreekpersonen 
Integriteit (hierna API’s genoemd) gedaan. Dit kan via telefoon of via mail 
(datisnietoke@paardensport.vlaanderen). De effectieve aangifte van een klacht gebeurt bij de 
klachtenbehandelaar van Paardensport Vlaanderen. In het geval de API’s van Paardensport 
Vlaanderen nog niet werden betrokken in het voorwerp van de klacht, worden deze geïnformeerd 
door de klachtenbehandelaar. De API’s verzorgen het contact met de 
melder/slachtoffers/daders/clubs/ … en informeren de klachtenbehandelaar.  

mailto:datisnietoke@paardensport.vlaanderen
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API’s hebben een discretieplicht en informeren enkel de klachtenbehandelaar indien dat vereist 
is om op correcte wijze te kunnen oordelen over de klacht.  
 
§2. De aangifte van een klacht die betrekking heeft op grensoverschrijdend gedrag dient 
voldoende concreet en duidelijk te zijn. De klachtenbehandelaar betrekt de API’s in de vraag tot 
concretisering of verduidelijking van de klacht.  
 
§3. De klacht dient op schriftelijke wijze te worden ingediend en dient volgende gegevens te 
bevatten: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, federatienummer en een correcte en zo 
volledig mogelijke formulering van de klacht. Van alle betrokkenen bij de klacht zijn 
bovenstaande gegevens noodzakelijk (indien mogelijk) en minstens dient de volledige naam te 
worden vermeld van andere personen die het onderwerp uitmaken van de klacht of daarbij een 
belangrijke rol spelen.  
 
§4. De klacht dient via mail gestuurd te worden naar klacht@paardensport.vlaanderen of via post 
naar Paardensport Vlaanderen vzw, t.a.v. klachtbehandeling, Jozef Hebbelynckstraat 2, 9820 
Merelbeke. 
 
§5. Eenieder die een belang heeft, kan de klacht indienen. Ook de API’s kunnen, na geïnformeerd 
te zijn geweest over grensoverschrijdend gedrag en in samenspraak met de melder hiervan, een 
klacht indienen bij de klachtenbehandelaar. In beginsel dient de klacht ook te worden 
ondertekend door de klager. Wanneer de klager evenwel tevens slachtoffer is, kan de klacht in 
een eerste fase anoniem zijn. Indien de klacht uitmondt in een tuchtprocedure voor het VST en 
de zaak ook ter zitting wordt behandeld, zal de identiteit van de klager/slachtoffer evenwel 
gekend moeten zijn. Paardensport Vlaanderen beslist autonoom en discretionair over het 
opstarten van een tuchtprocedure bij het VST in het geval de klager/slachtoffer aan 
Paardensport Vlaanderen vraagt om een tuchtprocedure op te starten, doch anoniem wenst te 
blijven.  
 
§6. Indien de klager tevens een getuige is, kan de anonimiteit in een eerste fase wel behouden 
blijven. De klachtenbehandelaar kan dan enkel die stappen ondernemen waarbij de anonimiteit 
gewaarborgd blijft en beslist eveneens autonoom en discretionair over het opstarten van een 
tuchtprocedure bij het VST. Wanneer de klacht uitmondt in een tuchtprocedure, kan de 
anonimiteit ook in alle fases van het onderzoek behouden blijven, voorzover het onderzoek en de 
verdediging gevoerd kan worden zonder kennis van de klager-getuige.     
 
§7. Er geldt geen termijn waarbinnen een klacht die betrekking heeft op grensoverschrijdend 
gedrag moet worden ingediend. Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel 
mogelijk in te dienen.  
 
§8. De klachtenbehandelaar informeert binnen een redelijke termijn de indiener van de klacht 
over de goede ontvangst ervan. 
 

mailto:klacht@paardensport.vlaanderen
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b. Procedure 
§1. De klachtenbehandelaar behandelt de klacht op vertrouwelijke wijze, doch hij informeert de 
API’s en betrekt hen waar nodig in de procedure.  
 
§2. De klachtenbehandelaar verricht alle noodzakelijke handelingen die hem in staat stellen een 
juiste inschatting van de klacht te maken. Daaronder wordt in hoofdorde verstaan het bevragen 
van personen en advies vragen aan API’s. De klachtenbehandelaar onthoudt zich van 
onderzoeksdaden die een eventuele tucht- en/of strafprocedure in het gedrag kunnen brengen. 
 
§3. Klager/slachtoffer en (vermeende) dader worden steeds binnen de drie werkdagen na een 
beslissing van de klachtenbehandelaar (poging tot bemiddeling, schikkingsvoorstel, 
tuchtprocedure, ordemaatregel, …) daarover op schriftelijke wijze op de hoogte gebracht.   
 

c. Bemiddeling/schikking 
§1. De klachtenbehandelaar kan ervoor opteren partijen rond de tafel te brengen en te 
bemiddelen in de zaak. Indien noodzakelijk wordt hij hierin ondersteund door de API’s en/of een 
externe bemiddelaar. 
 
§2. De klachtenbehandelaar kan aan de dader een schikking voorstellen.  
 
§3. De klachtenbehandelaar is niet verplicht over te gaan tot een voorstel tot bemiddeling en/of 
schikking. Indien de pogingen tot bemiddeling en/of schikking mislukken kan de 
klachtenbehandelaar het slachtoffer aansporen zelf een tuchtprocedure bij het VST op te 
starten of zelf dergelijke procedure opstarten. De klager/slachtoffer kan steeds zelf een 
tuchtprocedure opstarten bij het VST, ongeacht welke voorstellen of handelingen de 
klachtenbehandelaar doet. Bepalingen omtrent de tuchtprocedure bij het VST zijn te vinden in 
artikel 6.1 punt b.  
 

d. Tuchtprocedure opstarten 
De klachtenbehandelaar kan een tuchtprocedure opstarten bij het VST wanneer hij dit 
noodzakelijk acht. Dit kan meteen na ontvangst of na verder onderzoek van de klacht of in de 
gevallen dat pogingen tot bemiddeling en/of schikking mislukten. De bepalingen omtrent de 
tuchtprocedure bij het VST zijn te vinden in artikel 6.1 punt b. 
 

e. Preventieve ordemaatregel 
§1. De klachtenbehandelaar kan aan het dagelijks bestuur van Paardensport Vlaanderen vragen 
om, ter voorkoming van herhaling, de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, 
ordemaatregelen te nemen. In geval van (vermeend) grensoverschrijdend gedrag kan dit 
inhouden dat aan een persoon met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de 
bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke beperking of wijziging van de 
uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt opgelegd, desgevallend beperkt tot de 
locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. Andere ordemaatregelen zijn 
tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde en/of veiligheid binnen de 
vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, 
geschikt en evenredig te zijn. 
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§2. De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel zal gehoord worden. 
Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon 
per e-mail of per aangetekend schrijven worden uitgenodigd.  
 
§3. De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel. 
 
§4. De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende 
tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden. 
 
§5. Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de voorzitter van de tuchtkamer van 
het VST, conform het procedurereglement van het VST. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de 
beslissing van de voorzitter van de tuchtkamer van het VST staat geen rechtsmiddel open. 
 
 
10.3 Uiting van ontevredenheid , misnoegen of ervaren onrecht, n.a.v. beslissingen en/of 

gedragingen van (personen die optreden namens) Paardensport Vlaanderen 
[…] 
 
10.4 Financiële klachten 
[…] 
 
10.5 Sportieve klachten 
Zie hieromtrent hoofdstuk 9 van het Algemeen Reglement van Paardensport Vlaanderen en 
aanvullend hoofdstuk IX van het Algemeen Reglement van KBRSF. 
 
10.6 Andere dan eerder genoemde klachten 
[…] 
 
10.7 Slotbepalingen klachten 
Tegen de beslissingen van de klachtenbehandelaar staat geen verhaal of beroep open. Deze 
beslissingen maken ook geen tuchtsanctie uit. Wel is de klachtenbehandelaar verplicht alle 
beslissingen die hij neemt op schriftelijke wijze te motiveren.  
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Slotbepaling 
 

Artikel 11 Inwerkingtreding tucht- en klachtenreglement 
 
§1. In afwachting van de verdere uitwerking van het volledige tucht- en klachtenreglement zijn 
de artikelen 9.3 tot en met 9.6 en de artikelen 10.3, 10.4 en 10.6 nog niet van toepassing.  
 
§2. Met ingang van 1 januari 2021 zijn alle bepalingen met betrekking tot grensoverschrijdend 
gedrag van toepassing, zoals omschreven in dit reglement.  
 
§3. Deze voorlopige versie van het klacht- en tuchtreglement, zoals hierboven geconcretiseerd, 
werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Paardensport Vlaanderen op 13/01/2021 en is 
sinds die datum meteen van kracht.  


