
Code d'Honneur des 

"COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT" 

TOUT CHASSEUR, 
ADHERANT A LA CONFRERIE 
DES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT 
FAIT SERMENT 
ET S'ENGAGE SUR L'HONNEUR : 

1.- D' etre en tout temps et en toute 
circonstance un chasseur exemplaire 
et sans reproches. 

2.- A respecter eta sauvegarder le gibier, 
son environnement et les lois qui 
regissent l' acte de chasse. 

3.- A participer activement a la protection 
de la faune, de la £lore et de la nature 
en general : ainsi qu' a la defense des 
inten'its de la chasse. 

4.- A se soumettre aux imperatifs acceptes 
et respectes par les nations ayant pour 
but la preservation et la sauvegarde du 
patrimoine cynegetique. 

5.- A s'imposer une discipline severe 
librement consentie dans l' esprit du 
code d'honneur, afin de transmettre a 
nos descendants un heritage et une 
culture cynegetique preserves. 

6.- A promouvoir et maintenir entre 
« COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT>> 

un esprit de fraternite, d' entraide 
et de paix. 

Le gibier, Res Nullius, ne connalt pas de frontieres. 
11 ne peut faire I' objet d'une juste protection que 
si I' ensemble des nations s'associe a cette action. 

Erecode van de 

"COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT" 

lEDER JAGER, AANGESLOTEN BIJ DE 
BROEDERSCHAP VAN DE 
"COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT", 
VERKLAART ONDER EDE EN VERPLICHT 
ZICH OP ZIJN EREWOORD ERTOE : 

1.- Altijd en onder alle omstandigheden 
een voorbeeldig jager te zijn. 

2.- Het wild, zijn leefmilieu en de 
heersende jachtwetten na te leven 
en te beschermen. 

3.- Aktief deel te nemen a an de 
bescherming van fauna en flora 
en de natuur in het algemeen, 
evenals aan de verdediging van 
de jachtbelangen. 

4. - Zich te onderwerpen aan de 
voorschriften, zoals ze zijn opgenomen 
door de naties die de instandhouding 
en de bescherming van het 
jachtpatrimonium nastreven. 

5.- Zichzelf vrijwillig, in de geest van 
de erecode, een strenge dicipline 
op te leggen met als doel onze 
nakomelingen een goed bewaarde 
jachttraditie en -cultuur door te geven. 

6.- Tussen de 
<<COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT>> 

een geest van broederschap, onderlinge 
hulp en vrede te bevorderen en te 
onderhouden. 

Het wild, Res Nullius, kent geen grenzen. 
Daarom kan het aileen dan goed beschermd worden, 
indien aile naties daar gezamelijk aan meewerken. 


