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Clubgebouw en trainingsveld
HC de Polderwakers 06 51 28 65 32
Sportpark “de Dulen” Dreg 5, info@polderwakers.nl
2421 NG Nieuwkoop
www.polderwakers.nl 

Bestuur:
Voorzitter: Wendy Vermey 
 Dennenlaan 27, 2421 VE Nieuwkoop

Secretaris: Guido de Gier 06 536 23 804
 Keizershof 27, 3481 KD Harmelen
 info@polderwakers.nl

Penningmeester: Karin Uiterwijk 06 400 88 006
 Da costastraat 6, 2406 AT Alphen a/d Rijn
 mieska.uiterwijk@gmail.com 

Trainers: Karin Uiterwijk 06 400 88 006
 Erika van Asselt 06 121 74 014
 Guido de Gier 06 536 23 804

Blafnieuws: Karin Uiterwijk
 info@polderwakers.nl

Webmaster: Edwin van Berkel 06 24 32 06 95
 webmaster@polderwakers.nl 

Ereleden: Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop
 Dhr. B. ten Den, Vinkeveen
 Dhr. G. van Asselt, Zwammerdam

Bankrekening: NL47 RABO 01013.94.667 

KvK: 40446358



KERSTVAKANTIE

Tijdens de kerstvakantie zijn wij 2 weken gesloten.

Er zijn geen lessen op  26 december
 2 januari

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen!
Vanaf 9 januari zijn er weer lessen!
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Van het bestuur

Beste leden,

Het 2e trainingsseizoen zit er weer op en na hard trainen, werden 
onder leiding van examinator Wim Verlaan de examens afgenomen. 
Voor de één een kleine teleurstelling en dus nog een jaartje op 
herhaling, voor de ander een goed resultaat met een mooi certifi caat 
en voor de echte toppers een beker. Het mooiste resultaat werd 
behaald door Remco met Dex in de GG2. Hij behaalde een hoog 
puntental van 112 punten en slaagde daarmee “Cum laude”.

In het najaar hebben meerdere trainers en vrijwilligers afscheid 
genomen van de club. Kees, Thea, Renate en Marjan hebben om 
verschillende redenen besloten om te stoppen. 
Via deze weg wil ik hen allen bedanken voor hun jarenlange inzet.
Door deze verandering zal het bestuur op zoek gaan naar een 
nieuwe koers. Eén van de eerste aanpassingen is het samenvoegen 
van de trainingsavonden naar alleen de donderdagavond. 
Op de donderdag zijn er trainingen vanaf 19.00 tot 21.30uur in 
verschillende groepen. Met een kleinere groep trainers kunnen we 
dan makkelijker schakelen. 

De hondenclub blijft altijd afhankelijk van vrijwilligers. Hier zijn we 
dan ook voortdurend naar op zoek. Lijkt het je leuk om ons te helpen 
in het bestuur, als trainer of met onderhoud ben je welkom.

Rest mij om iedereen een fi jne feestdagen toe te wensen en tot 
ziens in het nieuwe jaar. 

Namens het bestuur
Guido de Gier
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Angst voor vuurwerk voorkomen.

Voor veel honden zijn de jaarwisseling en de 
weken ervoor en erna een complete 
nachtmerrie.
Er zijn wel manieren om de meeste honden te 
helpen die tijd zonder al te grote paniek door te 
komen. De mate en vorm van de angst spelen 
daarbij wel een rol.

Achtergrond info:

Angst is een basale (en natuurlijke) emotie van 
mens en dier, met een duidelijke functie…..
overleven.
Bijvoorbeeld: het is goed dat we bang zijn voor vuur 
wanneer je huis in brand staat. Door onze angst zullen 
we in paniek de benen nemen en kunnen we overleven.
Wanneer een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon 
er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis.
Bijvoorbeeld: wanneer je bang bent voor het vuur uit een aansteker 
en je daardoor belemmert wordt in je dagelijks functioneren, dan heb 
je een stoornis.

Hetzelfde gebeurt bij een hond met vuurwerk angst. Dat een hond 
zich rot schrikt van een harde knal is logisch, maar wanneer de hond 
door de angst hiervoor niet meer naar buiten durft, dan is er een 
probleem.

Hoe ontstaat het?

Vaak is de eerste reactie op een knal → schrik. De schrik zorgt 
ervoor dat je lichaam in staat van paraatheid wordt gebracht. Wij 
mensen kunnen de schrik wegredeneren. De “staat van 
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paraatheid” zal snel 
wegebben. Een hond krijgt 
de schrik en als dat niet 
goed wordt begeleid dan 
blijft “de staat van 
paraatheid” in zijn lijf en dat 
is geen prettig gevoel voor 
de hond. Het geeft hem 
stress.

Wanneer dit een aantal keer 
gebeurd, dan kan de hond 
er angst van overhouden. 
Deze angst kan groeien en 
uiteindelijk een probleem
gaan geven.

Stress en/of angst signalen, welke u bij uw hond moet leren 
herkennen:

 – beven, kwijlen, krabben, wiebelen, likken, piepen en janken.
 – lage lichaamshouding, oren naar achteren, staart laag.
 – willen vluchten.

Voorkom vuurwerk stress…door het te trainen.

Wacht niet af om te kijken OF je hond problemen gaat krijgen met 
vuurwerk.
Train hem, zodat hij geen problemen gaat krijgen.

Trainen door te wennen:

Zoek op internet naar vuurwerk geluiden en speel deze zachtjes af. 
Het is zaak deze geluiden zodanig te introduceren dat ze op de  
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achtergrond aanwezig zijn en dat de hond er geen stress van 
ondervindt. Wanneer je één van bovengenoemde stress-signalen 
ziet…dan moet het vuurwerk geluid zachter.
Wanneer de hond er niet op reageert kan het geluid iedere dag wat 
harder (tot dat de buren gaan klagen). Zo mogelijk iedere dag een 
half uurtje. 

Maak een knal voorbode van iets goeds / iets positiefs.

Zet het in scene, want dan heb je controle over het geluid en ben je 
erop voorbereid (wacht niet tot het knallen buiten begint).
Geef de hond alleen nog eten of ga alleen nog met hem spelen,
nadat hij een knal heeft gehoord.
Bijvoorbeeld: sla (hard) met een boek op tafel en gooi vervolgens 
wat brokjes op de grond. Maak de klap langzaamaan harder.
Gaat dit goed? Reageert de hond niet of nauwelijks….Koop 
trekrotjes en trek aan een rotje als teken dat de voerbak gevuld gaat 
worden. Eerst in de gang terwijl de hond bijv. in de keuken staat. 
Maak de knal voor de hond langzaamaan harder, totdat u het 
trekrotje in hetzelfde vertrek laat knallen als waar de hond staat.
Blijft dit steeds goed gaan? Dan vraagt u iemand buiten een rotje af 
te steken en weer vallen er (als uit het niets) voertjes op de grond.

Leiding en afl eiding:

Ook hier…zet het in 
scene, laat iemand de 
harde knallen maken….
koop trekrotjes of maak 
andere harde geluiden. 
Zodat je je eigen reactie 
kunt trainen (zodat je zelf 
niet eerst schrikt)
U bent de steun en 
toeverlaatvan uw 
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hond. Hij vertrouwt u. Zolang u niet bang bent, hoeft hij ook niet 
bang te zijn. U gaat met de hond aan de gang. U speelt met hem of 
u doet wat oefeningetjes met hem.
Wanneer er een knal is, reageert u alsof u hem niet heeft gehoord. 
Er is immers niets aan de hand. U speelt gewoon verder of gaat 
verder met de oefeningen. Wanneer uw hond gestresst om zich 
heen gaat kijken, geeft u hem een klein opdrachtje; bijv. ‘kijk eens’ of 
‘let op’. Wanneer hij naar u kijkt, krijgt hij weer iets lekkers, of je gaat 
door met het spelletje.

Probeer iets te vinden waar uw hond goed in is. Bijv. ‘zitten’ op 
commando. Zodra uw hond de oefening uitvoert, (dit hoeft dan niet 
zo netjes als anders) krijgt hij iets lekkers of gaat u weer even met 
hem spelen.
Op deze manier vraagt u uw hond met u bezig te zijn i.p.v. zijn 
aandacht te richten op het vuurwerk. Wanneer hij zijn aandacht bij u 
heeft, heeft hij geen aandacht voor de knallen en zal er dan ook niet 
bang voor zijn.

Voorbereidingen voor oudjaarsavond

Het is handig om uw hond alvast te 
wennen dat hij aan zijn riem 
vastligt terwijl hij in zijn mand ligt. 
Als bijv. zijn mand naast de kast 
staat, leg hem dan zo nu en dan al 
vast met zijn riem aan de kast. 
Geef hem gelijk wat lekkers om op 
te kluiven. U kunt hem dan op 
oudejaarsnacht ook vastleggen, 
(daar is hij dan al aan gewend) 
zodat hij niet kan ontsnappen als 
de buitendeur opengaat.
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Als uw hond gewend is/was aan een bench, haal die dan weer 
tevoorschijn. Het is voor de hond dan zijn vertrouwde omgeving en u 
heeft de zekerheid dat hij niet de deur uitglipt.
Wanneer de hond angst vertoont / bang is voor de 
vuurwerkgeluiden.

Heb je twee mogelijkheden:
1. de hond wil weg vluchten
Het is van essentieel belang dat vluchtreacties vermeden worden. 
Vluchten geeft de hond een vals gevoel van veiligheid, waardoor zijn 
angst en vluchtgedrag nog meer toeneemt.
Daarom is het handig om de aandacht van de hond op iets te richten 
wat hij leuk vindt. Hoe meer men de neiging tot vluchten kan  
voorkomen, hoe beter het gaat.
U mag de angstreactie nooit bestraffen, want angst en straf dat gaat 
niet samen en laat de angst juist toenemen.
2. de hond komt steun bij je zoeken (vlucht naar je toe)
Soms denken mensen dat je in zo’n geval geen aandacht aan de 
hond mag schenken. Dit zijn achterhaalde denkwijzen. Je mag het 
gedrag negeren, maar de hond niet. Je mag hem steunen en 
begeleiden. Wees zijn veilige plek
Het angstgevoel neemt nog sneller af als je je hond “troost”, door 
hem aan te halen of toe te spreken.

De avond zelf:

Laat uw hond ruim op tijd uit. Zodat u niet om 23.50 uur nog naar 
buiten moet, omdat uw hond zo nodig moet. Houd hem aan de lijn, 
want als hij om 23.00 uur ’s avonds schrikt van een knal en 
wegloopt, dan loopt hij om middernacht nog buiten als het gedonder 
begint.
Vlak voor middernacht: leg hem vast of doe hem in zijn bench.
Houdt hem in ieder geval goed in de gaten, want in alle opwinding 
rond middernacht, is het grootste gevaar dat hij wegloopt en in 
alle knallen terecht komt. Geef de hond vlak voor middernacht 
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een lekkere kluif of vul zijn kong met iets extra lekkers, waar hij wel 
even mee bezig is.
Wanneer je hond ondanks alle voorbereidingen en trainingen
de vuurwerkgeluiden toch erg spannend vindt.
 – Bied je hond een schuilplek die hij zelf prettig vindt
 – Leg er een deken overheen
 – Leg een kledingstuk met jouw geur bij hem
 – Geef je hond de gelegenheid steun en contact te zoeken.

Fysiek contact!
 – Blijf met hem in zijn vertrouwde omgeving
 – Zorg ervoor dat de hond niet de deur uit kan ontglippen
 – Laat de hond niet alleen

Natuulijk hopen we dat dit niet nodig is en dat jullie en de honden 
een prachtige jaarwisseling hebben!
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Aanbod cursussen

Onze club biedt diverse cursussen aan voor uw hond. De cursussen 
zijn voor beginners en gevorderden, zowel voor uw hond en u als 
begeleider.
Iedere cursus duurt een half jaar en start in mei en november. Aan 
het einde van de cursus met uitzondering van de puppy’s, wordt er 
een examen afgenomen door een externe keurmeester. Hierbij 
worden de vorderingen van hond en baas getest en kunnen er 
prijzen behaald worden.

Voordat u kunt deelnemen aan één van de cursussen, moet u wel 
eerst lid worden van de club. 
Het eerste jaar lidmaatschap en alle cursussen betaalt u contant of 
per éénmalige machtiging bij aanvang/inschrijving.
Voor de betaling van een doorlopend lidmaatschap ontvangt u een 
factuur per post, welke via de bank overgemaakt kan worden.

Contributie en lesgelden 2019/2020
(incl. inschrijfgeld en evt. examengeld)

 – lidmaatschap  € 13,--  per jaar. 
 – gezinslid  € 8,--  per jaar.

 
 – Puppycursus € 50,-- ½ jaar.
 – EG € 82,50 ½ jaar.
 – GG1 € 82,50 ½ jaar.
 – GG2 € 82,50 ½ jaar.
 – Behendigheid € 82,50 ½ jaar.

Het lidmaatschap geldt per jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend 
verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 maand voor 
het einde van het kalenderjaar, schriftelijk of per email bij de 
secretaris. Indien uw opzegging na deze datum wordt ontvangen, 
bent u ook voor het komend jaar contributieplichtig. Het tussentijds 
beëindigen van een cursus geeft geen recht op teruggave van het 
lesgeld.
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Vaste trainingsavond is donderdagavond van 19.00 tot 
21.30uur.

Puppycursus

Voor de jongste honden hebben we 
de puppycursus. Zodra uw pup al 
zijn inentingen heeft gehad 
(meestal rond 12 weken), kan u 
instappen in de puppycursus. U 
kunt ten alle tijde instromen en 
hoeft dus niet te wachten op een 
nieuwe cursus. 

Tijdens de cursus is het belangrijk dat de verstandhouding tussen 
baas en hond goed tot stand komt, zodat de pup zich goed kan 
ontwikkelen tot een sociale hond. Zo leert de hond omgaan met 
andere honden en mensen. Tijdens de puppycursus zal uw pup oa. 
leren zitten, liggen, op bevel komen en netjes aan de lijn lopen.

Elementaire Gehoorzaamheid (EG)

Na het volgen van de puppycursus is er de mogelijkheid om door te 
stromen naar de EG.
Deze cursus start in mei en november en duur ½ jaar. U traint in een 
groep en leert de hond oa. op commando te staan, volgen aan de 

lijn, afl iggen uit zicht 
en komen op bevel. 
6 weken voor het 
examen wordt er een 
proefexamen 
gehouden, zodat u 
kunt ervaren hoe 
een examen kan 
verlopen en weet u 
aan welke 
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onderdelen nog wat gewerkt moet worden. Als u met het examen 40 
punten of meer haalt en daarbij bij een aantal verplichte onderdelen 
min. 6 punten heeft, bent u geslaagd en krijgt u een certifi caat. U 
kan hiermee deelnemen aan de vervolgcursus.

Gedrag en Gehoorzaamheid 1 (GG1)

Alle oefeningen uit de EG komen in deze cursus weer terug. Het 
programma bestaat uit 3 nieuwe oefeningen en de keuringseisen 
zijn strenger dan bij de EG. 
De volgende 
oefeningen komen 
aanbod: op commando 
staan, volgen aan de 
lijn, los volgen, afl iggen 
uit zicht, komen op 
bevel, terugsturen naar 
de plaats en voedsel 
weigeren.

Ook hier volgt een 
proefexamen, 
afgenomen door de 
trainers en een examen, 
afgenomen door een 
externe keurmeester.
Bij het GG1 examen 
moet u min. 60 punten 
behalen en een aantal  
verplichte zessen. Met 
het certifi caat GG1 kunt 
u doorstromen naar de 
GG2 of naar de behendigheid.
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Gedrag en Gehoorzaamheid 2 (GG2)

Deze cursus is als het ware de afronding van het totale programma. 
Heeft u deze cursus gehaald, dan kunt u rustig stellen dat u een 
kanjer van een hond in huis heeft.

Het is een pittige 
cursus waarin de 
oefeningen nog 
strenger worden 
beoordeeld dan bij de 
GG1. Eigenlijk mogen 
u en uw hond geen 
fouten meer maken. De oefeningen waarin examen gedaan moet 
worden, zijn: op commando staan, los volgen, afl iggen uit zicht, 
komen op bevel, terugsturen naar de plaats, voedsel weigeren, 
looppas volgen, volgen (links/rechts), afl iggen tijdens volgen en 
volgen naast de fi ets. 
Bij het GG2 examen moet u min. 84 punten behalen en de 
verplichte zessen. 
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Behendigheid

Deze tak van hondensport is een 
leuke uitdaging voor u en uw 
hond. Eerst wordt gezamenlijk 
met alle toestellen een willekeurig 
parcours opgezet. Uw hond zal 
leren op commando verschillende 
hindernissen te nemen. In het 
spelelement van de af te leggen 
ronden is de netheid waarmee de 
hond de hindernis neemt 
belangrijker dan de snelheid. 
Het programma is geschikt voor 
alle hondenrassen, maten en 
typen. Overigens eist het ook 
fl inke inzet van de baasjes.

De cursus kent 5 niveaus:
 – Behendigheid 1  (max. 9 fouten).
 – Behendigheid 2  (max. 5 fouten).
 – Behendigheid 3  (max. 2 fouten).
 – Behendigheid super  (0 fouten).
 – Behendigheid superieur (0 fouten).

Tijdens het examen zal een 
maximale rondetijd gelden voor 
het af te leggen parcours. In de 
eindbeoordeling gelden eerst het 
aantal fouten en daarna de 
afgelegde tijd.
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Examen uitslagen

EG

Deelnemers:
Wendy Zwirs met Toby
Jan Paul van der Wallen met Dimple
Corrie Smorenburg met Kyra
Noa Burmanje met Boet
Priscilla Kuijf met Nova
Angela van Diemen met Jack
Michel Uiterwijk met Freyja

Van deze groep is Priscilla Kuijf met Nova als 
eerste geëindigd met 42 punten.

GG1

Deelnemers:
Michel Uiterwijk met Freyja
Mariska Hoogerwerf met Skipper

Van deze groep is Mariska Hoogerwerf met 
Skipper als eerste geëindigd met 76 punten
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GG2

Deelnemers:
Anke Spit met Kane
Remco Bijlemeer met Dex
Marjan Oosterman met Lynn

Van deze groep is Remco Bijlemeer met Dex als 
eerste geëindigd met 112 punten cum laude 
geslaagd

GG2 extra

Deelnemer:
Erika van Asselt met Laika
Zij hebben het net niet gehaald

Behendigheid 1

Deelnemers:
Josje Cuperus met Silke
Guido de Gier met River 

Guido de Gier met River zijn als eerste 
geëindigd

Behendigheid 3

Deelnemers:
Jet Kalshoven met Mexx

Jet en Mexx hebben het gehaald en 
hadden een eerste plaats.
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Behendigheid Superieur

Deelnemers:
Meinard Verlaan met Rocky
Bouderwijn de Jong met Bailey
Edwin van Berkel met Sasja
Michel Uiterwijk met Flynn

Michel Uiterwijk met Flynn zijn als eerste geëindigd

Edwin van Berkel en Boudewijn de Jong hebben 
niet foutloos gelopen dus deze zullen de volgende 
keer in de groep Behendigheid super uitkomen. 
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Freyja doet examen
Mijn vrouwtje vroeg aan mij vertel jij nou eens hoe je je examen hebt 
ervaren. Huh ik Flynn is toch van het vertellen ook over mij ik weet 
het niet hoor. Ik ben liever gewoon een beetje stout zonder het uit te 
leggen. Ik heb er een nachtje over geslapen een goed gesprek met 
broer Flynn gehad en hij heeft uitgelegd hoe hij het altijd heeft 
omschreven. Nou voor uit dan maar.

Het was zaterdag dan doe ik het liefst niets gewoon een beetje 
chillen in mijn mand of op de bank als daar een kleed ligt. Nee mijn 
baas was actief. Het vrouwtje was al vroeg de deur uit gegaan. Ik 
moest mee zonder Flynn dat is gek zeg. We reden naar Nieuwkoop 
en ik voelde een spanning bij mijn baas. 
We gingen naar de hondenclub. O, leuk dacht ik daar zijn allemaal 
vriendjes en vriendinnetjes en met een beetje mazzel kan ik nog een 
andere hond de baas spelen. Maar jeetje wat een sfeer zeg, al die 
baasjes waren anders dan normaal. Er kon geen lachje meer af ik 
vond het dan ook gelijk niet meer leuk. Normaal vrolijkheid van 
“Joh ga je lekker mee?”, nou graag. Nee het was anders dan 
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anders. Er liep een vreemde meneer ik had hem al eens gezien 
maar ik kende hem niet. Hey, kijk nou mijn vrouwtje is er ook dat is 
wel vaker ze is dan een soort druk denkt ze. Zij vertelde wat de 
baasjes moest doen en wij hondjes moesten dan weer naar de 
baasjes luisteren net als op donderdagavond, maar dan zonder lol. 
Heel statisch allemaal, ik vond het stom. 
Daar gingen we, ik lag zoals altijd helemaal achteraan vroeg me wel 
af waarom ik daar altijd lig misschien omdat ik zo klein ben en ze me 
anders vergeten of zo ik weet het niet. Eerst al die anderen moesten 
om de beurt gaan staan. Toen was ik “wat zeg je baas?” O je 
bedoelt op 4 pootjes nou ja als jij dat wil. Krijg ik al kaas. Nee, nou ik 
pak je nog wel terug hoor. Na de staan oefening moeten we stuk 
voor stuk volgen aan een slappe lijn dat kan ik effe lekker 
doorstappen misschien heeft hij wel kaas. 
Weer geen kaasmoment maar dit was ook erg makkelijk met zo’n 
riempje eraan ik weet ook wel dat ik dan geen kaas verdien. Ik doe 
het loslopen in 1 keer goed dan weet ik echt zeker dat ik het krijg, 
dat is altijd zo. Ik doe namelijk wel eens of ik het niet begrijp wat hij 
bedoelt en dan graaft hij in zijn zak en voila kaas mijn lievelings 
snackje. Ik huppelde parmantig met hem mee pootjes goed optillen 
het gras is koud en nat. Hoe ik ook keek die kaas kwam echt niet. 
Nou dit is niet leuk meer. Wat had Flynn ook 
alweer aan mij verteld, o ja je moet altijd iets 
verpesten. Bij de blijf oefening gaan rennen, 
nee dat deden die anderen al dan val ik niet 
meer op ik ben daar te klein voor mij zien ze 
niet eens. Ik blijf wel liggen het is tenslotte 
ook tijdens mijn slaaptijd.
Shit nog maar 2 oefeningen te gaan om het 
echt te verprutsen moest ik wel heel slecht 
scoren. O dat gaat lukken hij wil nog dat ik bij 
hem kom. Ga ik niet doen ik blijf liggen wat er 
ook gebeurd al vergaat de hele wereld ik verroer 
me niet. En mijn baas maar roepen huh heb je het 
tegen mij. Ik heb echt geen idee wat je nu toch van 
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me wil hoor. Nooit eerder gehoord, 
heb je al kaas? Nee ik ruik het niet 
ik zie het niet. Ik zag ook een blik 
van mijn vrouwtje op mij gericht 
nou die betekende ook 
OORLOG maar ik hou vol. Ik 
kreeg geen kaas dus ik ga 
niet lopen.
En wat denk je wil die vreemde 
meneer mij daarna nog een 
beetje omkopen met een of ander 
smerig worstje nou die moet ik 
echt niet wat denk je wel. Ik hou 
van KAAS en anders doe ik het 
niet.

Baas denk je eraan als je dit nog 
eens wil gaan proberen mij fop je 
niet!

Freyja
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Welk ras is dit?
Hier een aantal foto’s en een lijst met rassen wie zet 
het juiste ras bij de juiste foto? Let op van 1 ras is er 
geen foto.
De eerste die via de mail de juiste combinatie heeft 
gemaakt wint een heerlijke kluif voor zijn/haar hond.
Zet de nummer en de letters bij elkaar en mail dat 
naar: info@polderwakers.nl onder vermelding van 
welk ras is dit? Inzenden graag voor 31 januari.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden en 
de kluif dient opgehaald te worden bij de 
polderwakers.

a. 

d. 

b. 

e. 

c. 

f. 

1. australian kelpie
2. barbet
3. cesky fousek
4. duitse herdershond

5. dwergdashond, korthaar 
6. fox terrier
7. golden retriever
8. grote münsterlander
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9. komondor
10. nederlandse schapendoes
11. hollandse smoushond
12. petit basset griffon vendéen

13. picardische herdershond
14. shar-pei
15. spinone italiano
16. wetterhoun

j. 

g. 

m. 

k. 

h. 

n. 

l. 

i. 

o. 
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