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1. Doelstelling
De herdershonden en veedrijvers vormen een groep met veel variatie, maar met een gemeenschappelijke oorsprong: ze hebben met en voor hun baas groepen dieren zoals koeien, varkens,
geiten, schapen, ganzen of loopeenden, onder controle gehouden en voortbewogen.
De stijl waarin de honden hun werk uitoefenden, werd bepaald door de wijze waarop de kuddes
werden gehouden en door de inrichting van het landschap. Honden die het beste pasten in de
leefomstandigheden van de kudde en de herder mochten zich voortplanten.
Net zoals er enorme verschillen zijn in de landschappen en in het klimaat op onze wereld, is er een
grote verscheidenheid ontstaan in de groep herdershonden en veedrijvers. Omdat er een groot
verschil is in werkstijl tussen Border Collies en honden van andere herder rassen, volgen wij in
Nederland de indeling van de FCI: Test en Wedstrijden voor Border Collies de tests en wedstrijden in
de Collecting Style en voor de andere herdershondenrassen zijn er tests en wedstrijden in de
Traditional Style.
De specifieke eigenschappen die honden nodig hebben voor het werken bij kuddes, maken ze ook
geliefd bij een groot publiek. Een goede kuddehond heeft een stabiel gedrag, goede gezondheid tot
op hoge leeftijd, zelfbeheersing, intelligentie, doorzettingsvermogen, gehoorzaamheid, de wil om
samen te werken met zijn baas en met andere honden, en natuurlijk het herdershondeninstinct: de
neiging om groepen dieren bijeen te houden en er controle over uit te oefenen.
De doelstelling van Tests en Wedstrijden voor Kuddehonden is om liefhebbers te motiveren hun
honden op te leiden in hun oorspronkelijke werk. Bij alle andere hondensporten worden er een
aantal van alle eigenschappen van een hond aangesproken. Om deze proeven in het oorspronkelijke
werk te kunnen afleggen, moet een hond de eigenschappen van een herdershond bezitten. In de
reglementen is ruimte gelaten voor de verschillen in werkstijl, zodat herder en hond het parcours
kunnen afleggen in de stijl die bij het ras van de hond past.
Een tweede doelstelling is om te stimuleren dat fokkers bij het selecteren van hun fokdieren honden
die goed presteren in het oorspronkelijke werk hoog zullen waarderen.
Zo kan dit programma er toe bijdragen dat de aangeboren eigenschappen die de herdershonden en
veedrijvers zo geliefd maken, in de rashonden bewaard blijven of gerestaureerd worden.
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2. Reglement en Andere Richtlijnen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a) FCI: de Féderation Cynologique Internationale;
b) Raad van Beheer: de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
c) Commissie werkhonden: de Commissie Werkhonden, bedoeld in het Kynologisch Reglement;
d) Richtlijnen: op grond van het Kynologisch Reglement nadere door de Commissie Werkhonden
gestelde regels, besluiten en voorschriften;
e) Vereniging: de vereniging, bedoeld in het Kynologisch Reglement;
f) Keurmeester: een door de Raad van Beheer benoemde keurmeester;
g) Examen- en wedstrijdreglement: het reglement voor proeven met kuddehonden;
h) Organisator: de vereniging die een test of wedstrijd organiseert, onderscheidenlijk het
bestuur of de secretaris van deze vereniging;
i) Herding: tests en trials conform de FCI Herding Regulations
j) K.R: Kynologisch Reglement; Het door de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland vastgestelde reglement.
2.1 Organisatie
Tests en wedstrijden voor kuddehonden mogen worden georganiseerd door:
- bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen die de belangen behartigen van rassen die
gezien hun oorsprong in staat moeten worden geacht dit werk te kunnen doen;
- bij de Raad van Beheer aangesloten kynologenverenigingen;
- bij de Raad van Beheer aangesloten hondensportverenigingen.
Ze vinden plaats onder auspiciën van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer en volgens
de Reglementen Herding van de FCI.
De volgende proeven kunnen worden georganiseerd:
a) Natural Herding Aptitude Test, volgens de regels van de FCI met aanvullende bepalingen voor
Nederlandse deelnemers
b) Herding Working Test
c) International Herding Trials, klassen 1, 2 en 3
Voor het organiseren van de NHAT gelden voor Nederlandse deelnemers de volgende aanvullende
bepalingen:
Introductie:
De FCI Natural Herding Aptitude Test (NHAT) is een door de FCI vastgestelde toelatingstest voor een
HWT. Nu vraagt het Nederlandse beleid om een goede gedragstest voor honden die zullen
deelnemen aan wedstrijden of proeven. Hiermee kunnen honden met ernstige agressie of angst
uitgesloten worden van deelname waardoor mogelijke ernstige bijtincidenten zoveel mogelijk
voorkomen worden.
Vastgesteld:
Als verzwaring voor, en daarmee passend in, het huidige Nederlandse beleid is daarom vastgesteld
dat alle honden, van in Nederland wonende eigenaren die voor de eerste keer ingeschreven worden
voor een HWT, een NHAT met goed resultaat moeten hebben afgelegd waarbij:
1. Het sociale gedeelte afgenomen dient te worden door een bij de Commissie Kynologisch
Instructeur (CKI) gecertificeerde kynologisch instructeur of gedragstherapeut.
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2. Het schapenaanleg gedeelte dient te worden afgenomen door een Nederlandse of
buitenlandse Herding Keurmeester.
Als een in Nederland woonachtige hond in het buitenland geslaagd is voor de NHAT, is voor deelname aan kuddehondproeven in Nederland vereist dat de hond alsnog in Nederland het VZH
examen met goed gevolg heeft afgelegd of in Nederland de NHAT mét Nederlandse bijlage opnieuw
volbrengt.
Indien een, in Nederland woonachtige, hond in een later traject gediskwalificeerd wordt door een
Herding keurmeester in verband met een ernstig bijtincident, is deze verplicht opnieuw de NHAT met
Nederlandse bijlage of het VZH met goed resultaat af te leggen alvorens deze weer toegelaten kan
worden tot de activiteiten.
De diskwalificatie voor een ernstig bijtincident zal in het logboek omschreven worden
als: Social Disc
-Onder een ernstig bijtincident wordt verstaan: het toebrengen van een ernstige verwonding
aan mens of dier (zie hiervoor ook artikel IV.25 van het kynologisch reglement.
Een dergelijk incident moet schriftelijk worden gemeld aan de Commissie Werkhonden door de
keurmeester en de wedstrijdleider.
Buitenlandse keurmeesters worden op de hoogte gesteld van het Nederlandse beleid hierin.
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de door haar
uitgenodigde keurmeester.
Deze bepalingen zijn geldig vanaf 01-01-2018.
2.2 Keurmeesters
Keurmeesters dienen door de organisatie schriftelijk te worden uitgenodigd (via het hiervoor
bestemde formulier op de website van de Raad van Beheer / CWH) en deze uitnodiging dient
schriftelijk dat wil zeggen per post of per E-mail door de keurmeester te worden bevestigd. Slechts
door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of één van haar buitenlandse bij de FCI
aangesloten zusterorganisaties benoemde keurmeesters komen voor een uitnodiging in aanmerking.
Zij dienen bevoegd te zijn voor de stijl waarin de Tests en/of Proeven worden uitgeschreven,
Collecting Style of Traditional Style.
De keurmeesters dienen zich te houden aan de richtlijnen en de regels van dit programma en deze te
respecteren. Ook dienen zij bij het beoordelen van de proeven rekening te houden met de doelstelling van het programma, waarbij de nadruk dient te liggen op het welzijn van de deelnemende
honden en de schapen.
De keurmeester mag door zijn houding de werkende hond niet storen of beïnvloeden.
De keurmeester is voor de correcte toepassing van de geldende reglementen verantwoordelijk.
Bij het niet-naleven van de reglementen kan de keurmeester de test of de wedstrijd afbreken.
Tests en wedstrijden kunnen in Nederland worden georganiseerd voor zover de weersomstandigheden en de regelgeving voor het houden van schapen dit toelaten. Bij verwachte temperaturen
tot -10°C en boven +30°C behoort het evenement te worden afgelast.
Wanneer tijdens het evenement de gezondheid van mens en/of dier gevaar loopt, moet het
desbetreffende evenement worden afgelast. Deze beslissing neemt de ambterende keurmeester.
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2.3 Officials
De organisatie stelt een secretariaat, een wedstrijdleider, een schrijver, een schapenwisselaar en een
algemeen assistent beschikbaar.
Wedstrijdorganisatie/Wedstrijdleider
De Wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van het evenement.
Hij/zij draagt zorg voor alle voorbereidingen voor het evenement en ziet toe op een
correcte uitvoering.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het goede verloop van het evenement en dient
gedurende het gehele verloop ter beschikking te staan van de keurmeester
Zijn verantwoordelijkheid behelst o.a.:
• De zorg voor de toelatingen;
• Wedstrijdterrein met accommodatie voor alle klassen;
• Terreineigenaren en schapenhouders;
• Het voorzien van vakkundig personeel;
• Sluitingsdatum bepalen;
•
Zorg dragen voor het ter beschikking stellen van de nodige toestellen;
Zorgen dat alle keurformulieren ter beschikking zijn voor alle klassen;
Controle op rashondenlogboek, identificatie van de hond, inentingsbewijs en
verzekeringstechnische voorwaarden.
De Wedstrijdleider dient tenminste één week voor de proeven de plaats en het uur van aanvang, de
aard van de proeven en het aantal honden aan de keurmeester mede te delen. Wordt dit verzuimd
dan heeft de keurmeester het recht zich aan zijn toezegging om te keuren te onttrekken.
- Het 1 maand voor de datum van het evenement en voor buitenlandse keurmeesters minimaal vier
maanden voor het evenement regelen van de goedkeuring voor het te houden evenement
- Het zoeken van geschikte terreinen voor alle onderdelen van het evenement en het verkrijgen van
toestemming voor het gebruik daarvan
- Het beschikbaar stellen van alle noodzakelijke en ingevulde formulieren aan de keurmeester
(keurlijsten en beoordelingsformulieren)
Een wedstrijdleider kan niet deelnemen aan het evenement.
2.4 Locatie
De organisatie zorgt voor een correcte terreininrichting volgens de Herding Regulations van de FCI en
de reglementen van de Commissie Werkhonden.
2.5 Inschrijvingen
De organisatie zorgt voor publicatie van het programma vooraf met vermelding van de wijze waarop
kan worden ingeschreven en van de sluitingsdatum van de inschrijving.
De inschrijvingen dienen schriftelijk dan wel digitaal te geschieden en het inschrijfgeld dient vooraf te
worden betaald.
In geen geval vindt restitutie plaats van het inschrijfgeld. Inschrijving verplicht tot betaling.

De organisatie heeft het recht inschrijvingen te weigeren, op gronden van redelijkheid en
billijkheid. De sluitingsdatum van inschrijving is uiterlijk één week voor aanvang van de
proeven of zodra het maximale aantal inschrijvingen conform de reglementen is bereikt.
2.6 Secretariaat
Het secretariaat zorgt voor de keurformulieren en stelt de catalogus samen. In ieder geval dienen in
de catalogus de namen van de keurmeester en de wedstrijdleider, de gegevens van de deelnemende
honden en de eigenaren /geleiders te staan plus een alfabetische lijst van de deelnemers.
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Iedere deelnemer en official ontvangt een catalogus.
Voor bezoekers moet er een mogelijkheid zijn om een catalogus te verkrijgen.
Nadat de inschrijvingstermijn is gesloten is het niet toegestaan deelnemers in de catalogus toe te
voegen of te vervangen.
Op de dag van de proeven controleert het secretariaat bij aanvang de documenten van de deelnemers (kopie stamboom, rashondenlogboek, lidmaatschapskaart van een vereniging die is aangesloten bij de Raad van Beheer en van buitenlandse deelnemers het rabiës-inentingsbewijs).
Elke deelnemer wordt een draagnummer uitgereikt dat overeenkomt met het catalogusnummer van
de hond en dat tijdens de betreffende proef moet worden gedragen. Het secretariaat administreert
de uitslagen, vult de rashondenlogboeken in en draagt zorg voor de ondertekening van de benodigde
documenten door de keurmeester(s) en de wedstrijdleider. Een scorebord met daarop de volgorde
en de catalogusnummers van de deelnemende honden en de uitslagen is verplicht.

De organisatie zorgt ervoor dat de behaalde uitslagen op een website gepubliceerd worden
en stuurt deze ook door naar het secretariaat van de Commissie Werk Honden binnen vijf
werkdagen na de datum waarop de proeven zijn afgenomen.
2.7 De deelnemers
Deelnemers dragen tijdens hun voorbrengen een draagnummer dat correspondeert met het
nummer dat is vermeld in de catalogus.
De honden mogen worden uitgebracht door een andere persoon dan de eigenaar. Dit moet wel
vermeld worden bij de inschrijving. Tenminste één uur voor de start van de proef waarin men
uitkomt, dient men zich te hebben gemeld bij het secretariaat. Tijdens de proef mag de geleider niet
worden vervangen. Elke eigenaar en, indien de hond wordt voorgebracht door een begeleider, de
begeleider dienen lid te zijn van een bij de FCI aangesloten vereniging.
Per jaar mag men maar voor één club of vereniging uitkomen. Aan de proeven mogen geen honden
deelnemen die in eigendom zijn van de keurmeester(s) of van hun partner(s).
Deelnemers dienen er zelf zorg voor te dragen om zich op tijd te melden voor de proef.
Ze worden niet opgeroepen. Bij niet of te laat verschijnen beslist de keurmeester of de deelnemer
later alsnog mag deelnemen. Gedurende het gehele evenement, van aankomst tot en met vertrek, is
het reglement voor proeven voor het kuddehondenwerk op de geleider en de hond van toepassing.

Voor alle aanwezige honden behalve de hond die het parcours aflegt, geldt een aanlijnplicht.
2.8 De deelnemende honden
Aan de NHAT mag worden deelgenomen door honden van Nederlandse eigenaren van minstens 9
maanden oud en aan de Herding Working Test door honden van minstens één jaar oud, die behoren
tot een ras dat vermeld staat in Annex 1 van General conditions for the organization of FCI
international Herding events . Het coupeerverbod van de FCI/Raad van beheer is van kracht.
Loopse teven mogen deelnemen, doch zullen worden ingedeeld aan het einde van hun klasse.
Voor hun start mogen zij niet op het terrein komen, indien dit wel gebeurt, leidt dit tot diskwalificatie. De volgorde van de deelnemende honden wordt bepaald door loting. Behalve tijdens de
NHAT is het niet toegestaan dat deelnemende honden tijdens het afleggen van de proeven een
halsband, ketting of tuig dragen.
De deelnemende honden vallen onder verantwoording van de eigenaar of de geleider en voeren de
oefeningen geheel vrijwillig uit.
Identiteitscontrole.
Voorafgaand aan deelname aan de proeven zal de keurmeester de identificatie van de honden
controleren.
Deze controle is een dwingend onderdeel van de proef. Dit kan gebeuren door controle van
tatoeagenummer of chipnummer.
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Mocht het tatoeagenummer niet duidelijk zichtbaar zijn, dan moeten de herkenbare tekens op de
resultatenlijst worden opgenomen. Het tatoeagenummer c.q. chipnummer moet overeenkomen
met het nummer op de door de geleider overhandigde stamboom.
De keurmeester dient op de officiële beoordelingsformulieren te bevestigen dat deze controle werd
uitgevoerd. Indien de tatoeage niet leesbaar is moeten bijzondere kenmerken van de hond in het
(ras)hondenlogboek of het Internationaal paspoort worden aangebracht door de keurmeester.
Bij een defecte of niet te vinden chip mag de keurmeester het signalement van de hond opnemen en
deze daarna deel laten nemen aan de trial. In het logboek word dan vermeld dat de geleider de
volgende trial de hond aan moet bieden met een af te lezen chip.
Kan deze dat niet, zal de uitslag van de voorafgaande trial vernietigd worden. De hond mag pas weer
deelnemen als er identificatie mogelijk is. Van dit alles zal de keurmeester een melding maken bij de
commissie werkhonden.
Hondengeleiders die de hond in het buitenland aangeschaft hebben, en buitenlandse deelnemers
dienen er zorg voor te dragen dat de controle kan worden uitgevoerd en dienen een werkend
controleapparaat ter beschikking te stellen. Honden die niet geïdentificeerd kunnen worden en geen
duidelijke individuele kenmerken hebben, kunnen niet aan de proeven deelnemen.
Gezondheidscontrole
Tijdens de identiteitscontrole beoordeelt de keurmeester of de uiterlijk waarneembare conditie van
de deelnemende honden hen in staat stelt deel te nemen. Het oordeel van de keurmeester is hierbij
bindend voor alle partijen. In geval van vermoeidheid of vertoon van agressief gedrag, is de
keurmeester bevoegd de proef te onderbreken en de hond voor die dag uit te sluiten van verdere
deelname. Ook de eigenaar/geleider is te allen tijde gerechtigd een oefening te beëindigen en de
hond terug te trekken indien hij/zij van mening is dat het welzijn van de hond (of de schapen) in het
geding is.

2.9 Kampioenschapsprijs
2.9.1 Een Nederlandse Herding kampioenschapsprijs wordt toegekend aan de hond die op een
daartoe in Nederland gehouden Herding Trial in klasse III het hoogste aantal punten behaalt volgens
een door de Commissie Werkhonden vastgesteld reglement, mits tenminste de kwalificatie Zeer
Goed is behaald, tenminste twee andere honden deelnemen en de hond op de betrokken dag de
leeftijd van twee jaar heeft bereikt.
Voor een toegekende Herding kampioenschapsprijs stelt de Raad van Beheer aan de Eigenaar van de
hond een diploma beschikbaar.
De titel “Nederlands Herding kampioen” wordt toegekend aan de hond die in twee Nederlandse
Herding Trials kampioenschapsprijzen heeft behaald, mits
a. de prijzen zijn behaald in twee kalenderjaren met een tussenruimte van ten minste zes
maanden,
b. onder twee verschillende keurmeesters en de hond op een Tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in Hoofdstuk IV van het K.R. op een leeftijd van ten minste
vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald.
Bij het toekennen van de titel “Nederlands Herding Kampioen” stelt de Raad van Beheer aan de
Eigenaar van de hond een kampioenskruis en diploma beschikbaar.
2.9.2 De titel “Herding kampioen I met jaartal”, “Herding kampioen II met jaartal” onderscheidenlijk
“Herding kampioen III met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in het betrokken jaar op een
daartoe jaarlijks in Nederland te houden Kampioenschapswedstrijd in Herding Trial klasse I, Herding
Trial klasse II onderscheidenlijk Herding Trial klasse III de beste resultaten heeft bereikt volgens een
door de Commissie Werkhonden vastgesteld reglement, mits de hond ten tijde van de wedstrijd de
leeftijd van twee jaar heeft bereikt.
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Bij het toekennen van de titel “Herding kampioen I met jaartal”, “Herding kampioen II met jaartal” en
“Herding kampioen III met jaartal” stelt de Raad van Beheer aan de Eigenaar van de hond een
diploma beschikbaar.
2.10 EHBO-post
De organisatie zorgt voor de aanwezigheid van een EHBO-post waar duidelijk aangegeven is waar een
AED is.
Bij het secretariaat dient een eenvoudig calamiteitenplan beschikbaar te zijn voor organisatie,
vrijwilligers en keurmeester.
In het plan wordt het volgende opgenomen:
1. Het verloop van een ontruiming
2. Een verzamelplaats
3. De bereikbaarheid/begaanbaarheid voor hulpdiensten
4. Een actuele telefoonlijst met daarin de volgende gegevens:
• Het dichtstbijzijnde ziekenhuis
• De dichtstbijzijnde dienstdoende huisarts
• De dichtstbijzijnde dienstdoende dierenarts
• De dichtstbijzijnde dienstdoende dierenambulance

• Het plaatselijke politiebureau
2.11 Wettelijke aansprakelijkheid
Voor eventuele ongevallen gedurende het gehele evenement is de geleider/eigenaar aansprakelijk
voor zichzelf en zijn hond.
De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor alle persoonlijke en zakelijke schade die door zijn hond
wordt veroorzaakt. De eigenaar en de begeleider dienen beiden een WA-verzekering te hebben afgesloten. De door de organisatie of door de keurmeester gegeven aanwijzingen worden door de
eigenaar/geleider vrijwillig aanvaard en op eigen risico uitgevoerd.
De organiserende vereniging dient te beschikken over een WA-verzekering.
2.12 Commissie Werk Honden
Aan het eind van elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt over het afgelopen Test- en wedstrijdseizoen. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de Commissie Werk Honden en dient voor
5 januari naar de Commissie Werk Honden te worden gezonden.
In samenspraak met de Commissie Werk Honden mogen eventuele correcties in het reglement aangebracht worden. De Commissie Werk Honden legt deze correcties ter goedkeuring voor aan de Raad
van Beheer.

3. Het terrein en de schapen
De schapen
De organisatie draagt zorg voor een voldoende aantal schapen in goede gezondheid en van ongeveer
gelijk type en gedrag zoals voorgeschreven in de FCI Herding Regulations.
De schapen moeten goed gewend zijn om door honden van verschillende rassen te worden verplaatst.
De voorbereiding van de schapen houdt in dat zij regelmatig door honden met verschillend exterieur,
bewegingspatroon en werkstijl worden verplaatst. De schapen mogen bij de Traditional Style geen
paniekreactie vertonen wanneer de hond rustig zijn werk doet tot op een afstand van ca. 5 meter.
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Deze voorbereiding zorgt ervoor dat de schapen geen stress of paniek ondervinden en alle deelnemers zoveel mogelijk gelijke omstandigheden worden geboden.
De schapen moeten voldoen aan de op dat moment geldende eisen van de overheid aan de
schapenhouderij. Schapen die zichtbaar drachtig zijn of hun lam nog zogen, mogen niet worden
ingezet, evenmin als lammeren die nog niet gespeend zijn.
Schapen die buiten het wedstrijdterrein rusten, moeten zo nodig worden verzorgd met schaduw,
hooi en water.

Het terrein
Tussen het toeschouwersgedeelte en het wedstrijdterrein dient een afrastering te staan.
De hekken die worden gebruikt voor de pen moeten stevig genoeg zijn en geschikt om schapen
binnen en honden buiten te houden.

4. Het verloop van de proeven
De proeven zullen verlopen volgens de reglementen voor Herding van de FCI en van de Commissie
Werkhonden van de Raad van Beheer.

5. De FCI Reglementen
Op de Website van de FCI staan de volgende reglementen die van toepassing zijn op het
kuddehondenwerk:
In het menu Regulations – Herding Dogs
5.1 GENERAL CONDITIONS FOR THE ORGANIZATION OF FCI INTERNATIONAL HERDING EVENTS
(NHAT – HWT – IHT)
5.2 FCI RULES FOR NATURAL HERDING APTITUDE TESTS “FCI NHAT”
5.3 FCI RULES FOR HERDING WORKING TESTS COLLECTING STYLE (FCI HWT CS) (for Border Collie
exclusively)
5.4. FCI RULES FOR INTERNATIONAL HERDING TRIALS COLLECTING STYLE “FCI IHT CS” (for Border
Collie exclusively)
5.5 FCI RULES FOR HERDING WORKING TESTS TRADITIONAL STYLE (FCI HWT TS) (excluding Border
Collie)
5.6 FCI RULES FOR INTERNATIONAL HERDING TRIALS TRADITIONAL STYLE “FCI IHT TS” (excluding
Border Collie)
5.7 FCI Regulations for awarding the CACITR at FCI International Herding Trials
5.8 In het menu “International Championship” zie: TITLE OF
INTERNATIONAL HERDING CHAMPION (C.I.TR.)
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