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Selectieprocedure m.b.t. deelname aan het
Wereldkampioenschap voor Reddingshonden FCI.
Het FCI WK voor Reddingshonden wordt jaarlijks georganiseerd. In de oneven jaren voor
individuele teams (één geleider met hond) en in de even jaren voor reddingshonden teams
bestaande uit (drie geleiders met hond).
1.

Organisatie:

De Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer (verder: CWH) benoemt op de 1e
bijeenkomst van de CWH na het individueel FCI WK voor reddingshonden een WK-commissie
die wordt gevormd door drie leden, te weten:
1. een afgevaardigde van de Commissie Werkhonden (CWH)
2. een bestuurslid van de Nederlandse Reddingshonden Bond (NRHB)
3. de door de NRHB als WK coach beoogd lid van een door de FCI erkende en
aangesloten reddingshondenvereniging.
2.

Taken van de WK-commissie

2.1. De WK-commissie benoemt de aan het FCI WK Reddingshonden verbonden coach.
2.2. De WK-commissie stelt definitief vast welke geleider-hond combinaties worden
afgevaardigd naar het WK Reddingshonden individueel of WK Reddingshonden voor
Teams. De WK-commissie kan zich hierbij naar eigen inzicht laten ondersteunen door
stafleden. Stafleden zijn personen die beschikken over door de WK-commissie relevant
geachte specifieke deskundigheid voor de selectie van individuele deelnemers en
teams.
2.3. De WK-commissie heeft het recht om op punten geselecteerde individuele combinaties
of teams niet uit te zenden naar het FCI WK voor reddingshonden. Het minimum voor
uitzending is de kwalificatie Goed behaald op een door de NRHB aangewezen selectie
wedstrijd. Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de kandidaten en het
bestuur van de reddingshondenvereniging bekend gemaakt. De WK-commissie maakt
zo spoedig mogelijk na het laatste selectie-evenement en vóór sluiting van de
inschrijftermijn bekend welke de definitief geplaatste geleider/hond combinaties
respectievelijke de definitief geplaatste teams en welke als reserve worden
afgevaardigd naar het FCI WK
voor reddingshonden.
3.

Taken van de WK coach
De WK coach:
3.1. begeleidt op verzoek van de deelnemende geleiders eventuele trainingen;
3.2. regelt in samenspraak met de deelnemende geleiders het onderkomen voor de
deelnemende geleiders en hun honden gedurende het WK;
3.3. begeleidt de WK deelnemers (buiten het veldwerk) gedurende het evenement;
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3.4. is eindverantwoordelijke voor de deelnemers en de totale organisatie gedurende het
evenement;
3.5. is in afwezigheid van andere WK-commissieleden bevoegd wijzigingen aan te brengen,
besluiten te nemen en uit te (laten) voeren, die het land en/of deelnemers dienen,
vanaf het moment dat de WK deelnemers zijn gearriveerd tot aan het eind van het WK.
4. Voorbereiding WK en trainingen
4.1. De WK coach stelt in overleg met de teams het trainingsschema op en maakt dit aan alle
betrokkenen bekend.
4.2. Er kunnen (op verzoek van de WK deelnemers) extra selectietrainingen worden
gehouden. kan op verzoek van de WK-deelnemers voor deze trainingen een door hen
aangewezen instructeur uitnodigen.
4.3. Het maximale aantal plaatsen voor de selectietrainingen wordt bepaald door het aantal
uitnodigingen voor het WK, vermeerderd met maximaal 1 reserve kandidaat per
discipline (puin, vlakte, speuren, mantrailen en waterwerk).
4.4. WK reddingshondencoach kan Eventuele beperkingen met betrekking tot deelname aan
examens en/of wedstrijden in de maanden voor het FCI WK reddingshonden opleggen.
4.5. De geselecteerden zijn verplicht aan een minimumaantal gezamenlijke trainingen deel
te nemen (deze trainingen worden in overleg bepaald door de WK coach).
5.

Selectie

5.1. Om aan selectie voor het WK voor reddingshonden individueel of teams te kunnen
voldoen moet worden voldaan aan de volgende eisen:
a. Deelnemers hebben de Nederlandse Nationaliteit of zijn meer dan 12 maanden
Nederlands ingezetene, lid van een bij de NRHB aangesloten vereniging en zijn de
afgelopen 18 maanden niet voor een ander land uitgekomen.
b. Het is verplicht om aan twee door de NRHB aangewezen selectiewedstrijden deel te
nemen. Deze selectiewedstrijden moeten door verschillende keurmeesters zijn
gekeurd en moeten openstaan voor ras- en rasloze honden.
c. Als derde en laatste selectiewedstrijd telt de NRHB Bondstrofee.
d. Voor de behaalde resultaten op deze wedstrijden worden punten verstrekt: 1e plaats
1 punt, 2e plaats 2 punten, 3e plaats 3 punten enz.
e. De resultaten moeten behaald zijn in de periode na het laatste gehouden FCI WK
voor Reddingshonden (individueel respectievelijk voor teams) tot en met de
Bondstrofee die voorafgaat aan het eerst daaropvolgende FCI WK (individueel
respectievelijk voor teams) waar men naar uitgezonden kan worden.
5.2. Na de Bondstrofee vindt er een selectie plaats van maximaal vier combinaties of teams
en een reserve op selectie van de behaalde punten. Dit geldt voor iedere discipline
(puin, vlakte, speuren, mantrailen en waterwerk.) De Kampioen van de Bondstrofee
plaatst zich direct voor de FCI WK reddingshonden individueel en wordt ingeschreven
als NL-01. Bij een gelijk aantal totaal punten is het hoogste aantal behaalde punten in de
afdeling B (zoeken) van deze wedstrijden doorslaggevend. Mocht het dan nog gelijk zijn
dan is het lot doorslaggevend.
6.

Algemeen met betrekking tot het Wereldkampioenschap reddingshonden FCI
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

De geselecteerden moeten rekening houden met het volgende:
Alle kosten die aan deelname verbonden zijn, komen voor rekening van de deelnemer
zelf.
De CWH zal jaarlijks vaststellen of er een bijdrage in de kosten kan worden toegekend
en hoe hoog deze bijdrage is.
De NRHB is vrij om zelf sponsoring te werven.
Eventuele beperkingen met betrekking tot deelname aan examens en/of wedstrijden in
de maanden voor het FCI WK reddingshonden kunnen door de WK
reddingshondencoach worden opgelegd.
Er zal door de geselecteerden aan gezamenlijke trainingen deelgenomen moeten
worden (deze trainingen worden in overleg bepaald door de WK coach).
De geleider dient zelf zorg te dragen voor de vereiste reispapieren zoals paspoort of
identiteitskaart (voor zover geaccepteerd) en eventuele (inreis-)visa,
gezondheidsverklaringen of inentingspapieren.
In verband met de regelgeving met betrekking tot de vaccinatieplicht dient de geleider
het inentingsboekje/ dierenpaspoort bij zich te dragen, zodat dit op verzoek getoond
kan worden.
De deelnemers dienen zelf voor een reisverzekering en WA- verzekering (wettelijke
aansprakelijkheid) zorg te dragen. Een bewijs van beide verzekering kan bij inschrijving
gevraagd worden.

Opgesteld door de CWH in samenwerking met de Nederlandse Reddingshonden Bond.

Dit reglement werd door werkhondenraad op 30 oktober 2020 goedgekeurd en is geldig per
1 november 2020.
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