Vaak gemaakte fouten in verslag/bachelorproef/masterproef
(taal, schrijfstijl, structuur)
* Fout voorbeeld - °° Juist voorbeeld
1 Te weinig structuur – Alinea is soms één groot blok tekst = onleesbaar
Nieuw idee in nieuwe zin – nieuw thema in nieuwe alinea – witregel voor nieuwe alinea
 witregels en nieuwe alinea (niet inspringen) verhogen leesgemak én tekstbegrip.
(fout – geen structuur – geen alinea’s – geen structuurwoorden, zoals ‘ten eerste’, ‘ten slotte’ …) –
geen witregels  onleesbaar):
* Fout voorbeeld
Kwaliteitstesten zijn noodzakelijk vooraleer zeep mag gebruikt worden. Deze testen zijn nodig. De
zeep kan schadelijk zijn of alles vetter maken. Een vaak uitgevoerde test is de pH-test. Indien de pH
van de zeep te hoog is, mag de zeep niet worden gebruikt. Als de pH goed is, worden er verdere
testen op de zeep uitgevoerd. Een test wordt uitgevoerd om te zien of de zeep voldoende schuimt in
water. Indien de zeep niet voldoende schuimt, betekent het dat de werking niet goed is. Op de
schuimvorming wordt een vergelijkende test uitgevoerd met andere zepen om de werking ten
opzichte van de andere zepen te bepalen. Er wordt onderzocht of de zeep reinigt en vet oplost.
Indien de zeep niet reinigt en geen vet oplost, is het niet nuttig om de zeep in gebruik te nemen.
Indien er kleurstoffen werden toegevoegd aan de zeep, wordt er getest of de kleur afgeeft tijdens
gebruik. Indien de zeep geen aangename geur heeft, zal ze ook niet gebruikt worden. Er wordt
nagegaan hoe de zeep reageert in gedestilleerd water en in hard water. In normale omstandigheden
zou in het gedestilleerd water zich een schuimlaag vormen. In het hard water zou een grijze neerslag
ontstaan door de reactie van Ca2+-ionen uit het water en de stearaationen in de zeep.
 alinea’s + witregels + signaalwoorden
°° Juist voorbeeld
Kwaliteitstesten zijn noodzakelijk vooraleer zeep gebruikt mag worden. Deze testen zijn nodig want
zeep kan enerzijds schadelijk zijn of anderzijds alles vetter maken.
De eerste test die daarom uitgevoerd wordt, is de pH-test. Indien de pH van de zeep te hoog is, mag
de zeep niet worden gebruikt. Als de pH goed is, worden er verdere testen op de zeep uitgevoerd.
Ten tweede wordt een test uitgevoerd om te zien of de zeep voldoende schuimt in water. Indien de
zeep niet voldoende schuimt, betekent het dat de werking niet goed is. Op de schuimvorming wordt
een vergelijkende test uitgevoerd met andere zepen om de werking ten opzichte van de andere
zepen te bepalen.
Vervolgens wordt onderzocht of de zeep reinigt en vet oplost. Indien de zeep niet reinigt en geen vet
oplost, is het niet nuttig om de zeep in gebruik te nemen. Indien er kleurstoffen werden toegevoegd
aan de zeep, wordt er getest of de kleur afgeeft tijdens gebruik. Indien de zeep geen aangename
geur heeft, zal ze ook niet worden gebruikt.
Als laatste test wordt er nagegaan hoe de zeep reageert in gedestilleerd water en in hard water. In
normale omstandigheden zou in het gedestilleerd water zich een schuimlaag vormen. In het hard

water zou een grijze neerslag ontstaan door de reactie van Ca2+-ionen uit het water en de
stearaationen in de zeep.

2 Persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
Om het kanon te vervaardigen heb je een balkvormig materiaal nodig. Liefst niet in ferromagnetische
materiaal aangezien ferromagnetisch materiaal de magnetische veldlijnen beïnvloed.
 persoonlijk (lezer wordt aangesproken)
 zin begint met ‘Om …’
 zin zonder werkwoord
 geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden (vervaardigen, heb)
 dt-fout
°° Juist voorbeeld
Voor de vervaardiging van het kanon kan een balkvormig materiaal worden gebruikt, dat bij voorkeur
niet ferromagnetisch is, omdat … de veldlijnen beïnvloedt.

3 Spreektaal, te persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
Wij hebben nu uit de doeken gedaan hoe de krachtwerking tussen magneten in elkaar zit, nu wordt
deze kracht in functie gesteld van het project.
 persoonlijk (wij)
 spreektaal, geen zakelijke taal (uit de doeken doen)
 twee zinnen in één zin
°° Juist voorbeeld
Na bespreking van de krachtwerking tussen magneten wordt deze kracht in functie gesteld van het
project.

4 Spreektaal, te persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
Tot slot deel ik mee dat ons spel echt volledig operationeel is voor één speler. Er resteert ons enkel
de taak om het spel efficiënter te maken en om daar enkele extraatjes bij toe te voegen.
 persoonlijk (ik, ons)
 spreektaal (echt)
 informele taal, bv. verkleinwoorden (extraatjes)
°° Juist voorbeeld
Het ontwikkelde spel is volledig operationeel voor één speler. Het moet nog efficiënter worden

gemaakt en enkele extra functies moeten eraan worden toegevoegd.

5 Spreektaal, te persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
Tijdens het testen van het programma kan je nogal wat problemen tegen komen. Binnen het jargon
staan zo’n problemen bekend als bugs. Wij ontsnapten er uiteraard ook niet aan.
 persoonlijk (je, wij)
 schrijffouten (tegen komen  tegenkomen)
 spreektaal (nogal wat)
 gelegenheidsontleningen (bugs)
°° Juist voorbeeld
Tijdens het testen van het programma waren er de onvermijdelijke bugs.

6 Persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
Om twee zeepjes te maken heb je echter maar 160 g noten nodig. Om de totale kosten van onze
zeep te kennen moet je de arbeidskost van zes uur arbeid er bij tellen.
 informele taal, bv. verkleinwoord
 persoonlijke taal (je, onze)
 komma tussen twee vervoegde werkwoorden (kennen, moet)
 ‘er bij’ moet zijn ‘erbij’
°° Juist voorbeeld
Slechts 160 g noten zijn nodig voor de vervaardiging van twee zepen. De kostprijs van zes uur arbeid
moet bij de andere kosten worden gerekend om de totaalkost van de zeep te kennen.

7 Persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
Hier was de vraag waar we deze magneten moesten plaatsen. Op de rand zo goed als onmogelijk en
plaatsing op het schijfje zelf zou weer invloed hebben op het evenwicht, dus moesten we ze in het
schijfje plaatsen.
 persoonlijke taal (we)
 zin zonder werkwoord
 informele taal, bv. verkleinwoorden (schijfje)
°° Juist voorbeeld
Het was onmogelijk om de magneten op de rand te plaatsen. Ze op de schijf monteren, zou invloed
hebben op het gewicht. De magneten in de schijf zelf bevestigen, bleek de enige goede oplossing.

8 Persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
Wanneer we losse spaghettistokken aan elkaar monteerden stond onze volledige constructie echt
helemaal scheef en leek het allerminst stevig.
 te persoonlijke taal (we – onze)
 geen komma tussen vervoegde werkwoorden (monteerden stond)
 dramatische taal (echt helemaal)
 onduidelijk verwijswoord (waarnaar verwijst ‘het’?)
°° Juist voorbeeld
Na de montage van de losse spaghettistokken stond de volledige constructie scheef en leek de
constructie niet stevig.

9 Persoonlijke taal
* Fout voorbeeld
Hieronder staan een paar tekeningen die we in ons gedachten hebben.

°° Juist voorbeeld
Figuur 1 toont …

10 Persoonlijke taal plus …
* Fout voorbeeld
De eerste vraag die gesteld moest worden was hoe we met behulp van een vrij te kiezen aantal
magneten en projectielen een efficiënt kanon konden maken. Na wat overleg en opzoek werk
besloten we een Gauss kanon te ontwerpen.
 persoonlijke taal (we)
 komma tussen twee vervoegde werkwoorden (worden, was)
 spreektaal, informeel (wat overleg)
 samenstelling niet in een woord (juist: opzoekwerk, Gausskanon)
°° Juist voorbeeld
Hoe kon nu een efficiënt kanon worden gemaakt met behulp van een vrij te kiezen aantal magneten
en projectielen? Een Gausskanon is een mogelijkheid.

11 Persoonlijke taal
* Fout voorbeeld
Dit hebben we opgelost door ertussen een aantal knikkers (projectielen) te plaatsen.

°° Juist voorbeeld
De plaatsing van een aantal knikkers tussen de ... leek een goede oplossing.

12 Twee zinnen in een plus …
* Fout voorbeeld
De laatste aansluiting is de emitter, deze stuurt hetzelfde signaal uit als de basis.
 twee zinnen in een
 gelegenheidsontlening bij voorkeur cursief
°° Juist voorbeeld
De laatste aansluiting is de emitter, die hetzelfde signaal uitstuurt als de basis.

13 Twee zinnen in een
* Fout voorbeeld
Om te detecteren waar men ergens met de muis klikt, dit kan bijvoorbeeld op een letter zijn, of op
een knop, wordt er gebruik gemaakt van de check methode.
 zin begint met ‘Om …’
 gebruik maken  gebruikmaken
°° Juist voorbeeld
De checkmethode (of check-methode) detecteert waar men met de muis precies klikt, bijvoorbeeld
op een letter of op een knop.

14 Twee zinnen in één plus …
* Fout voorbeeld
Het ene component van een mengsel lost op in het oplosmiddel en het andere niet, hierdoor kunnen
beide componenten van elkaar gescheiden worden.
 twee zinnen in één
 component is mannelijk  de mannelijk
 spatie na komma noodzakelijk
°° Juiste voorbeelden
De component van een mengsel lost op in het oplosmiddel en de andere niet. Hierdoor kunnen beide
componenten van elkaar gescheiden worden.
De component van een mengsel lost op in het oplosmiddel en de andere niet, waardoor beide
componenten van elkaar gescheiden kunnen worden.

15 Twee zinnen in één plus …
* Fout voorbeeld
Voor het bouwen van een magnetisch kanon zijn er verschillende mogelijkheden, de twee
voornaamste zijn het Gauss kanon, de railgun en cilinder kanon.
 twee zinnen in één
 twee of drie?
 samenstellingen in één woord: Gausskanon (of Gauss-kanon), cilinderkanon.
 gelegenheidsontleningen bij voorkeur cursief
°° Juist voorbeeld
Voor het bouwen van een magnetisch kanon zijn er verschillende mogelijkheden: de drie
voornaamste zijn het Gausskanon, de railgun en cilinderkanon.

16 Meerdere zinnen in één plus …
* Fout voorbeeld
Ook gaf de zaakvoerder een speciale soort pasta mee, het ligt tussen spaghetti en tagliatelle, het zijn
lange rechte staven pasta met een platte kant en een afgeronde kant.
 te veel (volwaardige zinnen) zinnen in één zin
(volwaardige zin: zin met onderwerp en vervoegd werkwoord)
°° Juist voorbeeld
De zaakvoerder gaf een speciale soort spaghetti mee: lange, rechte staven met een platte en een
afgeronde kant.

17 Zinnen met ‘Om …’
* Fout voorbeeld
Om de stevigheid ten gunste te stellen en de buiging te vermijden, wordt er een aluminium plaat van
tien millimeter gebruikt.
 zin begint met ‘Om …’
°° Juist voorbeeld
Een aluminiumplaat met een dikte van 10 mm zorgt voor de stevigheid en vermijdt de buiging.

18 Zinnen met ‘Om …’ plus …
* Fout voorbeeld
Om de hoek van de baan in te stellen werd het afvuursysteem op een plank gemonteerd die
scharnierend vast zit op een doos.
 zin begint met ‘Om …’
 geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden
 vast zit  vastzit

°° Juiste voorbeelden
Het afvuursysteem werd op een plank gemonteerd die vastzit op een doos om de hoek van de baan
in te stellen.
Het afvuursysteem werd op een plank gemonteerd die vastzit op een doos. Op die manier kan de
hoek van de baan worden ingesteld.

19 Zinnen met ‘Om …’
* Fout voorbeeld
Om de geur en de kleur van de pindanoot weg te krijgen, kan een geur- en kleurstof toegevoegd
worden.
 zin begint met ‘Om …’
°° Juist voorbeeld
Een geur- en kleurstof kan toegevoegd worden om de geur en de kleur van de pindanoot weg te
krijgen.

20 Zinnen met ‘Omdat …’
* Fout voorbeeld
Door de schakeling van het project zal er meer dan 40 mA lopen. Dit omdat er gewerkt wordt met
een spoel. Omdat dit niet direct aansluitbaar is, moet er gebruik gemaakt worden van een bipolaire
transistor.
 zin zonder vervoegd werkwoord (Dit omdat …)
 zin begint met ‘Omdat …’
 ‘gebruik maken’ moet zijn ‘gebruikmaken’
 verwarring door verwijswoord ‘dit’ (Is ‘dit’ de spoel of de stroom van meer dan 40 mA?)
°° Juist voorbeeld
Door de schakeling van het project zal er meer dan 40 mA lopen, omdat er gewerkt wordt met een
spoel. Een bipolaire transistor moet gebruikt worden omdat deze stroom niet direct aansluitbaar is.

21 Zinnen met ‘Omdat …’
* Fout voorbeeld
Omdat enkel de belangrijkste componenten zichtbaar zullen zijn, zal de motor …
 Zin begint met ‘Omdat …’
°° Juist voorbeeld
De motor zal … , omdat de belangrijkste componenten zichtbaar zullen zijn.

22 Zinnen met ‘Maar …’
* Fout voorbeeld
Maar vooraleer hiermee wordt begonnen, is het noodzakelijk het nodige opzoekingswerk te
verrichten om …
 Zin begint met ‘Maar …’
°° Juist voorbeeld
Vooraleer hiermee echter wordt begonnen, is het noodzakelijk het nodige opzoekingswerk te
verrichten om …

23 Onvolwaardige zin (tweede zin is bijzin)
* Fout voorbeeld
Als alternatief werd er gezocht naar de schroefdraad van de opening en van de bolkraan. Zodat er
eventueel een nieuwe schroefdraad op de buitenkant kon gedraaid worden zodat deze wel op elkaar
konden passen.
°° Juist voorbeeld
Als alternatief werd er gezocht naar de schroefdraad van de opening en die van de bolkraan. Op die
manier kon een nieuwe schroefdraad op de buitenkant gedraaid worden en zouden beide delen wel
op elkaar passen.

24 Onvolwaardige zin (tweede zin is bijzin)
* Fout voorbeeld
Bij de arm wordt er vaak een versmalling gemaakt naar het uiteinde toe. Dit omdat de massa beperkt
moet blijven.
°° Juist voorbeeld
Bij de arm wordt er vaak een versmalling gemaakt naar het uiteinde toe omdat de massa beperkt
moet blijven.

25 Zinnen zonder werkwoord
* Fout voorbeeld
Deze opstelling heeft vele alledaagse toepassingen. Onder andere de koelkastmagneet, de
wisselstroommotor en de magneetzweeftrein.
°° Juist voorbeeld
Deze opstelling heeft vele alledaagse toepassingen, onder andere de koelkastmagneet, de
wisselstroommotor en de magneetzweeftrein.

26 Zinnen zonder werkwoord
* Fout voorbeeld
Het doel van de opdracht is het creëren van een zo licht mogelijke hijsconstructie die zo veel mogelijk
gewicht kan dragen. Dit enkel en alleen door gebruik te maken van spaghetti en lijm.
 tweede zin ‘Dit … lijm’ is fout, want zin heeft geen vervoegd werkwoord
°° Juist voorbeeld
Het doel … dragen. Enkel spaghetti en lijm mogen worden gebruikt.

27 Fout verwijswoord
(fout) Er wordt druk uitgeoefend op de bundel tot het breekt.
 fout verwijswoord (waarnaar verwijst ‘het’? bundel … hij)
°° Juist voorbeeld
Er wordt druk uitgeoefend op de bundel tot hij breekt.

28 Fout verwijswoord …
(fout) Het was belangrijk bij het maken van een spoel dat het voldoende sterk is.
 verkeerd verwijswoord (spoel … hij)
 onnodig lang
°° Juist voorbeeld
De spoel moest voldoende sterk zijn.

29 Fout verwijswoord plus …
* Fout voorbeeld
Er is een elektrisch schema getekend. Dit is zeer belangrijk dat hij juist is, anders zou de motor niet
draaien. Dus alles op een rijtje; de kring zal aangesloten worden …
 verkeerd verwijswoord (schema … het)

°° Juist voorbeeld
Er wordt een elektrisch schema getekend. Indien dit niet accuraat is opgesteld, zou de motor niet
draaien. (Dus alles …: schrappen!)

30 Geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden plus …
* Fout voorbeeld
De reden waarom de ijzeren knikkers worden weggeschoten valt te verklaren aan de hand van de
wet van behoudt van impuls en de wet van behoudt van energie
 komma’s tussen twee vervoegde werkwoordsvormen
 taalfout
°° Juist voorbeeld
De reden waarom de ijzeren knikkers worden weggeschoten, valt te verklaren aan de hand van de
Wet van behoud van impuls en de Wet van behoud van energie.

31 Geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden
* Fout voorbeeld
Op de plek waar de bal zijn maximale snelheid bereikt wordt er een diamagnetische bal geplaatst.
°° Juist voorbeeld
Op de plek waar de bal zijn maximale snelheid bereikt, wordt er een diamagnetische bal geplaatst

32 Taalfouten plus …
* Fout voorbeeld
Als de lijm volledig uithard trekt deze samen, dit zorgt er voor dat als kleine overgebleven openingen
gedicht worden.
 dt-fout
 komma tussen vervoegde werkwoorden
 na komma een volledige zin, dus twee zinnen in één
 er voor verkeerdelijk in twee woorden
°° Juist voorbeeld
Als de lijm volledig uithardt, trekt deze samen. Op die manier worden kleine, overgebleven
openingen gedicht.

33 Informele taal
* Fout voorbeeld
Tijdens de testen worden er gewichtjes aan de constructie opgehangen.
°° Juist voorbeeld
Tijdens de testen worden er gewichten aan de constructie opgehangen.

34 Informele taal plus …
* Fout voorbeeld
Als kers op de taart krijgt dit zeepje de geur van ocean wave.
 spreektaal, niet zakelijk (kers op de taart)
 verkleinwoord (zeepje)
 gelegenheidsontlening (ocean wave)
°° Juist voorbeeld
Tot slot krijgt deze zeep de geur van ocean wave.

35 Informele taal plus …
* Fout voorbeeld
Door de overdracht van kinetische energie word een bolletje aan de andere kant van de magneet
gelanceerd wat weer dezelfde energie ondervind en versneld wordt.
 informeel, bv. verkleinwoord
 dt-fouten
°° Juist voorbeeld
Door de overdracht … wordt een bol aan de … energie ondervindt en versneld wordt.
Door de overdracht … wordt een kleine bol aan de … energie ondervindt en versneld wordt.

36 Informele taal plus …
* Fout voorbeeld
Het wagentje mag niet van de cirkellijn afwijken en het start- en eindpunt van het wagentje is exact
dezelfde.
 informele taal, niet zakelijk, bv. verkleinwoord
 ‘dezelfde’ verwijst naars ‘het startpunt’?
°° Juist voorbeeld
De wagen mag niet van de cirkellijn afwijken en zijn start- en eindpunt is exact hetzelfde.
De kleine wagen mag niet van de cirkellijn afwijken en zijn start- en eindpunt is exact hetzelfde.

37 Woorden verkeerdelijk niet aaneengeschreven
* Fout voorbeeld
De geteste lijmen zijn: gel lijm, vloeibare lijm en expoxy lijm.
°° Juist voorbeeld
De geteste lijmen zijn: gellijm, vloeibare lijm en expoxylijm.

38 Woorden verkeerdelijk niet aaneengeschreven (samenstellingen)
* Fout voorbeeld
Gauss kanon
°° Juist voorbeeld
Gauss-kanon

39 Woorden verkeerdelijk niet aaneengeschreven
* Fout voorbeeld
Er wordt gebruik gemaakt van een schuingeplaatste liebigkoeler.
°° Juist voorbeeld
Er wordt gebruikgemaakt van een schuingeplaatste liebigkoeler.
! gebruik maken  gebruikmaken – er werd gebruikgemaakt van … (één woord!)

40 Dramatische taal – subjectieve taal plus …
* Fout voorbeeld
Wij maakten buiten de les knappe aanpassingen en zo gaat de ontwikkeling van het spel razendsnel.
°° Juist voorbeeld
Buiten de les werden vele aanpassingen gemaakt. Op die manier werd het spel snel ontwikkeld.

41 Dramatische taal – subjectieve taal plus …
* Fout voorbeeld
Dit allemaal moet in groep tot een goed einde worden gebracht, zodat er uiteindelijk een echt, mooi
resultaat kan worden gerealiseerd.
 ‘dit allemaal’ zeer vaag
 ‘echt, mooi’ subjectief en overdreven
°° Juist voorbeeld
De opdracht moet in groep gefinaliseerd worden voor een goed resultaat.

42 Dramatische taal
* Fout voorbeeld
Dit biedt de horizontale ligger ongelooflijk veel stevigheid.
°° Juist voorbeeld
Dit biedt de horizontale ligger veel stevigheid.

43 Dramatische taal – subjectieve taal
* Fout voorbeeld
Het bleek uiterst moeilijk …
°° Juist voorbeeld
het bleek erg moeilijk …

44 Dramatische taal – subjectieve taal
* Fout voorbeeld
Er was nog heel wat werk …
°° Juist voorbeeld
Er was nog werk …

45 Spreektaal
* Fout voorbeeld
De karakters gaan zes pixels breed worden …
°° Juist voorbeeld
De karakters zullen zes pixels breed worden …

46 Gelegenheidsontleningen niet cursief geschreven – zie handboek Schrijven – Bijlage 1 - Thema 7
°° Juiste voorbeelden
Main method – NetBeans – Raster class
switch-structuur (samenstelling van gelegenheidsontlening en Nederlands woord)

47 Dus
Vaak wordt ‘dus’ in spreektaal als stopwoord gebruikt, net zoals het woord ‘eigenlijk’. ‘Dus’ is wel
toegestaan in een geschreven tekst, maar dan enkel indien het ‘bijgevolg’ betekent. De gevolg-relatie
moet duidelijk zijn. Wat volgt na ‘dus’ moet m.a.w. aansluiten bij wat voorafgaat. Tip: indien ‘dus’
kan vervangen worden door ‘bijgevolg’ is ‘dus’ juist gebruikt.
* Fout voorbeeld
Er wordt rekening gehouden met de verhouding tussen het eigen gewicht van de constructie en het
maximale gewicht dat de constructie zal kunnen dragen. Indien er veel lijm wordt gebruikt, zal de
constructie dus zwaarder worden en is de verhouding dus niet zo positief. Het is dus de bedoeling
om hier een evenwicht in te zoeken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.
 te veel ‘dus’
 ‘dus’ niet steeds gevolg-relatie
°° Juist voorbeeld
Er wordt rekening gehouden met de verhouding tussen het eigen gewicht van de constructie en het
maximale gewicht dat de constructie zal kunnen dragen. Indien er veel lijm wordt gebruikt, zal de
constructie zwaarder worden en is de verhouding niet positief. Het is dus (of bijgevolg) de bedoeling
om hier een evenwicht in te zoeken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

48 Dus plus …
* Fout voorbeeld
Dus is er eerst met een ijzerborstel over de schroefdraad gewreven omdat er wat vuil tussen de
schroefdraad zat.
 ‘dus’ hier niet nodig
 spreektaal (wat vuil)
°° Juist voorbeeld
Een ijzerborstel verwijderde vuil tussen de schroefdraad.

49 Opsomming niet uniform
* Fout voorbeeld
Deze lijn voldoet aan vele aspecten: aanvaardbare prijs, droogt snel.
°° Juist voorbeeld
Deze lijn voldoet aan vele aspecten: aanvaardbare prijs, snelle droogtijd.

50 Onnodig moeilijk
* Fout voorbeeld
Gemeenschappelijke woorden meetellen wordt niet gedaan.
°° Juist voorbeeld
Gemeenschappelijke woorden worden niet meegeteld.

