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• Selectie eisen voor:    
 
       deelname aan het Nederlands    
        
      kampioenschap  
         
       voor werkhonden van de CWH. 
 
 

•  Organisatievoorwaarden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgewerkt door de CWH. 
 
 
 
Dit reglement werd door werkhondenraad op 17 april 2015 
goedgekeurd en is geldig vanaf 01-01-2016. 
Aanvullingen goedgekeurd laatstelijk tijdens de 
werkhondenraad van 30 oktober 2020 
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Selectie eisen voor deelname aan de NK 
 
Gegevens m.b.t. mogelijke deelname aan het Nederlandse Kampioenschap voor 
Werkhonden. 
 
Voorwaarden: 

1. De inschrijver moet met de ingeschreven hond deelgenomen hebben aan minstens 
twee  africhtingwedstrijden, in de klasse IGP-III. 

2. Deze wedstrijden moeten zijn gekeurd door 1, 2 of 3 africhtingkeurmeesters. 

3. Er moet op deze wedstrijden tenminste 1x 250 punten en 1x 270 punten zijn  

Behaald met een U voor DZB. 

              4.   De wedstrijden moeten op verschillende terreinen zijn gehouden.  

                    Alle wedstrijden waaraan wordt deelgenomen tellen mee ongeacht of deze open  

                    staan voor alle rassen. 

 
De werkhondenverenigingen hebben de beschikking over één wildcard. (zie evenementen-
reglement)  
 
Algemeen: 

1. Het Nederlandse Kampioenschap (NK) wordt in principe in het eerste volle weekend 
van juli gehouden. 

2. De selectie periode is gelegen tussen de sluitingsdatum van de inschrijving voor het 
NK van het voorgaande jaar tot en met het tweede volle weekend van juni van het 
lopende jaar. 

3. De inschrijving voor het NK staat open voor eenieder die in het bezit is van een hond 
die voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in het Kynologisch Reglement van de 
Raad van Beheer en die in het bezit is van een IGP III certificaat. 

4. De inschrijving sluit 3 werkdagen na het tweede volle weekend van juni van het 
lopende jaar. 

5. Inschrijving kan online worden gedaan op de activiteitenkalender van de site van de 
raad van beheer onder de button NK-werkhonden en dienen vergezeld te gaan van: 

• Kopie stamboom.  

• Kopie van de behaalde resultaten (rashondenlogboek) van de van toepassing 
zijnde periode.  

• Foto van geleider en/of hond 
6. Inschrijvingen die niet aan de eisen voldoen worden niet in behandeling genomen. 
7. Te laat ontvangen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 
8. Inschrijfformulieren die niet door de geleider ondertekend zijn worden niet in 

behandeling genomen. 
9. Aangetekend verzonden stukken worden NIET geaccepteerd. 
10. Het NK wordt gekeurd door drie keurmeesters. 
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Organisatie voorwaarden voor het Nederlandse Kampioenschap voor Werkhonden 
 
Het Nederlandse Kampioenschap voor Werkhonden is een jaarlijks tweedaags evenement en is een 
sperdatum. (zie evenementenreglement) Voor de organisatie van dit kampioenschap kunnen 
verenigingen zich, via het Hoofd Bestuur van de eigen werkhondenvereniging kandidaat stellen, om 
in samenwerking met de Commissie Werkhonden (CWH) dit evenement te organiseren.  
Als meerdere verenigingen dit kampioenschap willen organiseren, zal door de CWH een keuze 
worden gemaakt, welke vereniging de organisatie krijgt toegewezen. 
 
Voor de organiserende vereniging relevante informatie: 
 
Inkomsten 
Opbrengsten voor de organiserende vereniging bestaan uit: 

       Inschrijfgeld  
Advertenties in de catalogus  
Inkomsten uit kantine/ catering  
Sponsoren (mogen niet conflicterend zijn/ in overleg met de CWH)  

 
Kosten 
Voor rekening van CWH:  

De herinneringsbekers  
 De te benoemen africhtingkeurmeesters  
 De te benoemen pakwerkers  
 De te benoemen spoorleggers  

Voor rekening van de organiserende vereniging: 
 Een eventuele vergoeding voor het gebruik van de speurvelden  
 Reiskosten medewerkers 
 Samenstellen en uitgeven catalogus (in overleg met de CWH) 
 Een herinnering voor de deelnemers 

 
Overig 
De organiserende vereniging: 

1. Heeft met betrekking tot het organiseren en uitvoeren van een evenement voldoende 
kennis.  

2. Beschikt over mensen met voldoende kennis op het gebied van het IGP-reglement.  
3. Organiseert het wedstrijdsecretariaat i.s.m. de CWH.  
4. Levert de benodigde voorwerpen m.b.t. het speuren.  
5. Beschikt over een voldoende groot terrein, ter grootte van een voetbalveld, inclusief 

benodigde attributen.  
6. Het wedstrijdterrein dient aan minimaal twee zijden toegankelijk te zijn voor het publiek.  
7. Ten behoeve van de deelnemers en het publiek zijn voldoende facilitaire voorzieningen.  
8. Aangrenzend aan het wedstrijdterrein is voldoende parkeergelegenheid.  
9. Aangrenzend aan het wedstrijdterrein is voldoende uitlaatmogelijkheid voor de 

deelnemende honden.  
10. Bij het wedstrijdterrein is catering aanwezig.  
11. Levert de wedstrijdleiders en draagt de eventuele kosten voor deze functionaris.  
12. De organisatie verloopt via een door de CWH vastgesteld draaiboek.  
13. Beschikt over een podium tijdens de prijsuitreiking.  
14. Sponsoren door de CWH aangetrokken genieten de voorkeur.  
15. Informeert de regionale pers.  
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In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist 
de CWH  

 
 

1. Selectie voor het WK voor werkhonden: 
 

a) Men dient jaarlijks aan twee ABC wedstrijden mee te doen.    
             Deze wedstrijden mogen worden gekeurd door 1 africhtingkeurmeester.        

     Er moet minimaal 1 x 270 en 1 x 250 punten behaald zijn. 
b) De resultaten moeten behaald zijn in de periode gelegen tussen het tweede  
     weekend van juli tot het derde volle weekend van juni van het lopende  
     jaar voor het Nederlandse Kampioenschap voor werkhonden. 

c) Hierbij komt een verplichte wedstrijd namelijk het NK voor werkhonden.        
             Het NK wordt gekeurd door drie keurmeesters. 

d) De nummers 1 t/m 5 van het NK-werkhonden plaatsen zich voor het WK, 
     en de nummer 6 is reserve voor het WK. 

             De Kampioen van de NK-werkhonden wordt ingeschreven als NL-01.  
             Bij een gelijk aantal totaal punten is als eerste de som van de totaaluitslag van  
             de twee selectiewedstrijden en de NK-werkhonden doorslaggevend, daarna de   
             som van de resultaten in afdeling C van deze wedstrijden.  
             Mocht het dan nog gelijk zijn dan is het lot doorslaggevend.   

e) Deelnemers die aan het NK voor werkhonden deelnemen op basis van een door  
             de CWH verstrekte wildcard, en die niet voldoen aan punt 1.a kunnen geen     
             kwalificatie behalen voor het FCI Wereldkampioenschap met uitzondering   
             van de Nederlands kampioen. 

 
Selectie eisen voor deelname aan de WK 

 
Algemeen m.b.t. het Wereldkampioenschap FCI. 
 
De geselecteerden moeten rekening houden met het volgende: 
 

1. Alle kosten die aan deelname verbonden zijn, behalve het inschrijfgeld, komen 
voor rekening van de deelnemer zelf 

2. Er zal wel een bijdrage zijn in de kosten. De hoogte van deze bijdrage wordt 
jaarlijks door de CWH vastgesteld. 

3. Eventuele beperkingen m.b.t. deelname aan examens en/of wedstrijden in de 
maanden voor het WK (één en ander te regelen door de coach). 

4. Er zal door de geselecteerden aan gezamenlijke trainingen deelgenomen moeten 
worden (bepaald door de coach) 

5. In verband met de regelgeving met betrekking tot de vaccinatieplicht dient u het 
inentingsboekje/ dierenpaspoort bij u te dragen, zodat dit op verzoek getoond 
kan worden. 

6. De deelnemers dienen zelf voor een reisverzekering zorg te dragen. 
 

In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing 
daarvan, beslist de CWH  
 


