
1 
JANUARI 

2021

Selectie Reglement 
EK herding



                         Evenementenreglement werkhonden 2020                                                                                 Pagina 1 van 3 

 

Examen- en Wedstrijdreglement 

Werkhonden 

 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk I   Algemene bepalingen     2 

Hoofdstuk II   Examens, wedstrijden en programma’s  3 

Hoofdstuk III  Voorwaarden voor het organiseren   5 

Hoofdstuk IV  Functionarissen      7 

- Titel 1  Examen- en wedstrijdleiders      7 

- Titel 2  Keurmeesters        7 

- Titel 3  Pakwerkers         8 

Hoofdstuk V   Inschrijving en toelating     9 

Hoofdstuk VI  Resultaten en uitslagen     11 

 

Hoofdstuk VII  Strafbepalingen      11 

 

Hoofdstuk VIII  Slotbepalingen      12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selectieprocedure deelname aan 

het Europees Kampioenschap FCI  

              Herding 

. 
 
 
 
 
 

Goedgekeurd in de werkhondenraad van           
30 oktober 2020. 
Ingangsdatum: 1 januari 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 

2020 

 

 

 

 

2019 

upda

te u 

 

  

 

 

 



                         Evenementenreglement werkhonden 2020                                                                                 Pagina 2 van 3 

Reglement Selectieprocedure m.b.t. deelname aan het 

Europees kampioenschap FCI Herding 

 

I. Selectieprocedure 
 

De selectie wordt als volgt geformeerd: 

A) Voor de voorselectie worden twee deelnemers en drie reserves geselecteerd in volgorde 
van plaatsing. 

B) De hond moet als succesvol hebben deelgenomen met een minimale beoordeling ZG/VG 
in de klasse IHT-3tijdens een CACITR-trial met steeds dezelfde handler. 

C) De selectiecommissie bestaat uit een Nederlandse keurmeester, een afgevaardigde van 
de werkgroep Kuddehonden en een CWH-afgevaardigde. 

D) De drie beste resultaten (minimaal ZG/VG) afkomstig uit IHT-3 CACITR trials vanuit een 
afgelopen periode van 24 maanden, voorafgaand aan de opvraagdatum vanuit de 
selectiecommissie, moeten met kopieën van scoreformulieren en logboek worden 
ingediend bij de selectiecommissie. 

E) De volgorde van selectie: Totaalsom van toegewezen punten, bij gelijkheid van de 
punten wordt de bovenste score in de rubriek Guarding Exercises (FCI-regels) op de 
scoreformulieren leidend. 

F) De combinatie hond met handler plaatst zich in de selectie. De hond mag op het EK niet 
door een andere dan de geselecteerde handler voorgebracht worden. 

G) Alle handlers incl. reserves kunnen deelnemen conform de voorwaarden die vermeld 
zijn in het reglement: Specifications for the organization of FCI Traditional Style Herding 
European Championships- “FCI HEC TS”. 

H) De CWH stelt een coach aan. (takenomschrijving Coach CWH zie onder III.) 
 

II. Algemeen m.b.t. het Europees kampioenschap FCI Herding 
 

De geselecteerden moeten rekening houden met het volgende: 

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

2. 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. 

3. De deelnemers dienen zelf voor een reisverzekering zorg te dragen. 
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III. Takenomschrijving Coach Herding 
 

1. Het zoeken en benaderen van sponsors, ook deelnemers motiveren om zoveel 

mogelijk sponsors te vinden. 

2. Deelnemers bijeenbrengen door middel van een aantal oefendagen en proberen hier 

uit een team te vormen. Trainingen het liefst op diverse nieuwe locaties. 

3. Zorgen dat deelnemers alle verplichte papieren zoals stambomen, inentingen en 

eventuele visa voor elkaar hebben en dit voor vertrek controleren.  

4. Het vinden van de juiste accommodatie om tijdens het EK te verblijven met het team. 

5. Inlevering van de papieren voor de Dierenartscontrole. 

6. Mededelen welke eisen er gesteld worden aan de deelnemers en honden om mee te 

doen en ook vertellen wat er bij het keurmeesteroverleg is verteld over geboden en 

verboden. 

7. Van tevoren een goed gesprek houden met de mensen over de juiste indeling van de 

training en de juiste indeling van deze tijd. (zorgen voldoende vrijwilligers te hebben 

om mee te helpen met aanreiken attributen.) 

8. Zorgen dat er in konvooien wordt gereden om elkaar te kunnen helpen in geval van 

nood. 

9. Zorgen dat de deelnemers op tijd aanwezig zijn. 

10. Zorgen dat er foto’s worden genomen van het team voor sponsoren en CWH, 

11. Zorgen dat er een verslag gemaakt wordt voor publicatie in diverse bladen.  

 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Selectieprocedure m.b.t. deelname 

aan het Europees kampioenschap FCI Herding ”.  

Aldus besproken en vastgesteld in de vergadering met de Werkhondenraad van dertig 

oktober 2020 en goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer. Het reglement 

treedt in werking op 1 januari 2021. 

De Commissie Werkhonden: Voorzitter:  J. Veeneman 

    Secretaris:  G. Besselink 

  


