
Voorschrift Promotie/Degradatie 2022/2023 
 
1. Definities 

Combinatie Combinatie van geleider en hond volgens 

startlicentie. 

Competitieklasse  Als competitieklasse worden aangemerkt de 

klassen 2e graad en 3e graad.  

Competitieseizoen  Het competitieseizoen 2022/2023 is voor de 

competitiewedstrijden van de 2e en 3e graad 

vastgesteld van 27 juni 2022 t/m 30 juni 2023. 

Voor de overige wedstrijden geldt geen seizoen, 

deze kunnen het gehele kalenderjaar worden 

gehouden.  

Kwalificatie Uitmuntend  De Kwalificatie ‘Uitmuntend’ wordt toegekend aan 

een combinatie als het onderdeel Vast Parcours of 

Jumping foutloos EN binnen de gestelde tijd (SPT) 

is afgelegd.  

Winpunt  Op competitie- en promotiewedstrijden wordt per 

30 deelnemende combinaties 1 Winpunt 

toegekend aan de combinatie(s) die op het 

onderdeel Vast Parcours of Jumping een 

kwalificatie Uitmuntend heeft(hebben) behaald, 

het hoogst gerangschikt is(zijn) en voldoen aan de 

vastgestelde snelheid geldend voor hun klasse. 

 
2. Winpunten  
 

2.1. Winpunten 
In seizoen 2022/2023 is het mogelijk om Winpunten te behalen op promotiewedstrijden en 
competitiewedstrijden die voor de 2e en 3e graad georganiseerd worden. Voorwaarde is dat de 
onderdelen voor de 2e en 3e graad apart gelopen worden.  
 
De te behalen Winpunten tellen mee voor promotie naar een hogere klasse én voor kwalificatie voor 
de Royal Canin Masters (en voor de 2e graad tevens voor kwalificatie voor het NK).1 
  
Het aantal Winpunten dat behaald kan worden is afhankelijk van het aantal deelnemende 
combinaties per klasse. Voorbeeld:  

• 1-30 combinaties         1 Winpunt; 

• 31-60 combinaties       2 Winpunten; 

• 61-90 combinaties       3 Winpunten; 

• Etc. 

 
1 Zie voor de volledige selectiecriteria Voorschrift selectiecriteria Royal Canin Masters 2023 en Voorschrift 
selectiecriteria Nederlands Kampioenschap 2023. Deze worden apart gepubliceerd. 



Winpunten zijn enkel te behalen bij een minimale snelheid en een foutloze ronde. 
 
Winpunten in de 2e graad: 

• Vast parcours: Minimaal 4.2 m/s 

• Jumping: Minimaal 4.4 m/s 
Kwalificaties Uitmuntend blijven zoals ze nu zijn. Foutloos en binnen de SPT bepaald door de 
keurmeester is een Kwalificatie Uitmuntend. 
 
Winpunten in de 3e graad: 

• Vast parcours: Minimaal 4.4 m/s 

• Jumping: Minimaal 4.6 m/s 
Kwalificaties Uitmuntend ten behoeve van de Hall of Fame blijven zoals ze nu zijn. Foutloos en 
binnen de SPT bepaald door de keurmeester is een Kwalificatie Uitmuntend. 
 
Let op; Deelnemers die in de Lower Height klasse lopen tellen niet mee in het aantal starts. Zij 
hebben dus geen invloed op hoeveel Winpunten er te verdelen zijn in een klasse. 
 
 

3. Klassen 
 
De volgende klassen worden gehanteerd 

Klasse Onderverdeeld in aparte klassen 
voor 

1e graad Small, Medium, Intermediate en 
Large (1S, 1M, 1I, 1L) 

2e graad Small, Medium, Intermediate en 
Large (2S, 2M, 2I, 2L) 

3e graad Small, Medium, Intermediate en 
Large (3S, 3M, 3I, 3L) 

 

Elke nieuwe combinatie start in de 1e graad. 



3.1. 1e graad 

Promotie 

Promotie vanuit de 1e graad naar de 2e graad is aan de volgende voorwaarden verbonden: 

• De combinatie moet ten minste 5x de Kwalificatie Uitmuntend behaald hebben 

• Van de behaalde Kwalificaties Uitmuntend moeten er minimaal 2 op het onderdeel Vast 
Parcours behaald zijn. 

• Bij het behalen van 5x de Kwalificatie Uitmuntend mag de deelnemer promoveren naar de 2e 
graad 

• Bij het behalen van 8x de Kwalificatie Uitmuntend moet de deelnemer promoveren naar de 2e 
graad, hierbij moeten wel minimaal 2 Kwalificaties Uitmuntend behaald zijn op het onderdeel 
Vast Parcours. 

• De combinatie moet de Kwalificatie Uitmuntend behaald hebben onder minimaal 2 
verschillende keurmeesters. 

 
Gedurende de overgangstermijn t.b.v. de administratieve afwikkeling van de promotie (zie Overige 
bepalingen 5.1) is deelname aan de 1e graad nog toegestaan. 

3.2. 2e graad 
Promotie 

Promotie vanuit de 2e graad naar de 3e graad kan op een van de volgende wijzen: 
a. Op basis van behaalde Winpunten 
b. Op basis van behaalde Kwalificaties Uitmuntend. 
 

a. Promotie op basis van Winpunten 
Promotie vanuit de 2e graad naar de 3e graad is mogelijk onder de volgende voorwaarden:  

• De combinatie moet op 2e-graadswedstrijden2 tenminste 5x een Winpunt behaald 
hebben. 

• Van de behaalde Winpunten moeten er minimaal 2 op het onderdeel Vast Parcours behaald 
zijn. 

• Bij het behalen van 5 winpunten mag de combinatie promoveren naar de 3e graad. 

• Bij het behalen van 8 winpunten moet de combinatie promoveren naar de 3e graad. Hierbij 
moeten wel minimaal 2 winpunten behaald zijn op het onderdeel Vast Parcours. 

• De behaalde Winpunten moeten onder minimaal 2 verschillende keurmeesters behaald zijn. 
Gedurende de overgangstermijn t.b.v. de administratieve afwikkeling van de promotie (zie Overige 
bepalingen 5.1) is deelname aan de 2e graad nog toegestaan. 

b. Promotie op basis van Kwalificaties Uitmuntend 
Promotie vanuit de 2e graad naar de 3e graad is mogelijk onder de volgende voorwaarden:  

• De combinatie moet op 2e-graadswedstrijden ten minste 8x een Kwalificatie Uitmuntend 
behaald hebben. 

• Van de behaalde Kwalificaties Uitmuntend moeten er minimaal 5 op het onderdeel Vast 
Parcours behaald zijn. 

• Bij het behalen van 8 Kwalificaties Uitmuntend mag de combinatie promoveren naar de 3e graad 

• Bij het behalen van 12 Kwalificaties Uitmuntend moet de combinatie promoveren naar de 3e 
graad. Hierbij moeten wel minimaal 5 Kwalificaties Uitmuntend behaald zijn op het onderdeel 
Vast Parcours. 

 
2 Met 2e graads wedstrijden wordt bedoeld: Competitiewedstrijden voor de 2e graad en promotiewedstrijden. 



• De behaalde Kwalificaties Uitmuntend moeten onder minimaal 2 verschillende keurmeesters 
behaald zijn. 

• Gedurende de 'overgangstermijn' t.b.v. de administratieve afwikkeling van de promotie (zie 
Overige bepalingen 5.1) is deelname aan de 2e graad nog toegestaan. 

 

Degradatie 

Degradatie uit de 2e graad (naar de 1e graad) is niet mogelijk. 

3.3. 3e graad 
Degradatie 

Degradatie uit de 3e graad (naar de 2e graad) is alleen op eigen verzoek mogelijk. Na vrijwillige 
degradatie moet eerst opnieuw aan de promotie-eisen (zie 3.2.) worden voldaan voordat de 
combinatie opnieuw in de 3e graad uit mag komen. Het is slechts éénmaal mogelijk om op eigen 
verzoek te degraderen. Men kan pas na de overgangstermijn t.b.v. de administratieve 
afwikkelingen van degradatie (zie Overige bepalingen 5.1) degraderen.  

Bij vrijwillige degradatie is het gedurende een jaar vanaf de administratieve verwerking van het 
verzoek tot vrijwillige degradatie niet toegestaan om uit te komen tijdens het NK en de Masters, of 
mee te doen aan de selecties voor het EO en het WK in die periode. Het daaropvolgende jaar mag 
ook nog niet meegedaan worden aan het NK en de Masters, maar wel aan de selecties voor het EO 
en het WK.3 

 

 4. Wedstrijdpunten t.b.v. de 2e en 3e graad 

Voor de 2e en 3e graad zal een competitiestand worden bijgehouden. Voor 2021/2022 zijn 
onderstaande Wedstrijdpunten voor zowel het/de gelopen vast parcours(en) als voor de jumping 
vastgesteld. Deze punten worden alleen toegekend bij competitiewedstrijden op voorwaarden dat 
het parcours met maximaal 5 strafpunten wordt afgelegd. 
 

Large 

1e 80 6e 56 11e 37 16e 23 21e 13 26e 4 

2e 75 7e 52 12e 34 17e 21 22e 11 27e 3 

3e 70 8e 48 13e 31 18e 19 23e 9 28e 2 

4e 65 9e 44 14e 28 19e 17 24e 7   

5e 60 10e 40 15e 25 20e 15 25e 5   

De overige combinaties die aan de voorwaarden voldoen krijgen één punt. 

 
3 Een voorbeeld: als iemand zich op 1 april 2022 laat degraderen, dan mag deze combinatie vanaf 9 april 2022 niet 

meedoen aan de WK selectiewedstrijden van 2022, het NK 2022 of de Masters 2022. Ook niet als er winpunten of 

competitiepunten worden behaald in de 2e graad. Als deze combinatie in het seizoen 2022/2023 in de 2e graad winpunten 

haalt of competitiepunten, of tussentijds promoveert naar de 3e graad dan nog mag er niet worden meegedaan aan het NK 

of de Masters 2023. Er mag wél worden meegedaan aan de EO selectie en WK selectie van 2023. Het eerstvolgende jaar dat 

de combinatie mag meedoen aan het NK en de Masters is 2024.   

 

 



 

Intermediate 

1e 40 6e 24 11e 14 16e 5 

2e 36 7e 22 12e 12 17e 4 

3e 32 8e 20 13e 10 18e 3 

4e 29 9e 18 14e 8 19e 2 

5e 26 10e 16 15e 6   

De overige combinaties die aan de voorwaarden voldoen krijgen één punt. 

Medium 

1e 40 6e 24 11e 14 16e 5 

2e 36 7e 22 12e 12 17e 4 

3e 32 8e 20 13e 10 18e 3 

4e 29 9e 18 14e 8 19e 2 

5e 26 10e 16 15e 6   

De overige combinaties die aan de voorwaarden voldoen krijgen één punt. 

Small 

1e 40 6e 24 11e 14 16e 5 

2e 36 7e 22 12e 12 17e 4 

3e 32 8e 20 13e 10 18e 3 

4e 29 9e 18 14e 8 19e 2 

5e 26 10e 16 15e 6   

De overige combinaties die aan de voorwaarden voldoen krijgen één punt. 

 

5. Overige bepalingen 

5.1. Promotie/degradatie termijn 

a. Promotie naar een hogere klasse en degradatie van de 3e naar de 2e graad is vanwege de 
hiermee gepaard gaande administratieve werkzaamheden aan een overgangstermijn 
gebonden. 

b. Promotie vanuit de 1e en 2e graad en degradatie vanuit de 3e naar de 2e graad geschiedt niet 
eerder dan 8 dagen na de wedstrijddatum waarop voldaan werd aan de voorwaarden voor 
promotie. Zodra in het persoonlijke account op https://sport.raadvanbeheer.nl de klasse is 
aangepast, kan in de hogere klasse gestart worden. Deze datum is de officiële promotiedatum.  

c. Zolang de termijn van 8 dagen niet verstreken is, is deelname in de ‘oude’ klasse nog 
toegestaan.  

d. Gepromoveerde combinaties kunnen tot 3 weken voor de wedstrijddatum inschrijven. Mocht 
de sluitingsdatum later liggen dan kan uiteraard tot de sluitingsdatum van de wedstrijd worden 
ingeschreven. Na sluitingsdatum zijn verenigingen niet verplicht nog gepromoveerde 
combinaties toe te laten op hun wedstrijd. Indien de gepromoveerde combinatie al 
ingeschreven stond bij de organiserende vereniging, dient de vereniging deze combinatie toe te 
voegen aan de juiste klasse.  

https://sport.raadvanbeheer.nl/


5.2. Kwalificaties Uitmuntend, Winpunten en Wedstrijdpunten 

a. Enkel de combinatie geleider + hond zoals deze uit de startlicentie blijkt kan Kwalificaties 
Uitmuntend, Winpunten en Wedstrijdpunten (Competitiepunten) behalen. 

b. Indien een ander dan de geleider zoals deze uit de startlicentie blijkt met de hond start wordt dit 
gezien als fraude. Indien een ingeschreven geleider met een niet, onder dat startnummer, 
ingeschreven hond start wordt dit eveneens gezien als fraude.  

c. Behaalde Kwalificaties Uitmuntend en Winpunten komen na promotie te vervallen.  
d. Behaalde Kwalificaties Uitmuntend, Winpunten en Wedstrijdpunten komen ook na vrijwillige 

degradatie te vervallen. 
e. Buitenlandse deelnemers met een gastlicentie kunnen geen Winpunten en/of Wedstrijdpunten 

behalen. Deze Winpunten en de bijbehorende Wedstrijdpunten schuiven niet door naar de 
eerstvolgende gerangschikte(n). 

f. Behaalde Winpunten schuiven nooit door naar een eerstvolgende deelnemer. 

 
5.3. Competitie 3e graad 

a. De definitieve competitiestand wordt vastgesteld op de eerstvolgende dag na de datum 
einde competitieseizoen.  Alle combinaties die voor die dag niet meer in de voor hun vereiste 
klasse uitkomen, worden uit de competitiestand verwijderd. Bijvoorbeeld tussentijds 
gestopte combinaties. 

b.  In de 3e graad tellen tijdens het competitieseizoen 2022/2023 de beste 10 Vast Parcoursen 
en 10 beste Jumpings gelopen op competitiewedstrijden voor de uiteindelijke 
competitiestand. 

 

5.4. Geleider wissel/verkoop van de hond 
Indien men een wijziging wil maken in geleider c.q. eigenaar, dan dient men zich van het volgende 
bewust te zijn: Bij verkoop van hond of bij wijziging van geleider komen alle behaalde uitslagen 
(Wedstrijdpunten, Kwalificaties Uitmuntend, Winpunten, e.d.) te vervallen. Na wisseling van 
geleider /verkoop van de hond start de nieuwe combinatie geleider + hond in de 1e graad. 
 

5.5. Combinatie geleider/hond en maximaal aantal starts per hond/etmaal 
a. Meerdere geleiders kunnen met eenzelfde hond een eigen startlicentie hebben en daarmee 

t.b.v. promotie en de competitie een eigen unieke combinatie vormen. Iedere combinatie start 
zoals eerder genoemd in de 1e graad.  

b. De hond mag op een wedstrijd niet twee keer in de dezelfde klasse worden ingeschreven. 
c. Per dag mag een hond: 

- met een leeftijd van 18 maanden tot 36 maanden voor maximaal 4 onderdelen worden 
ingeschreven (ongeacht met welke geleider); 
- met een leeftijd vanaf 36 maanden voor maximaal 5 onderdelen worden ingeschreven 
(ongeacht met welke geleider). 

 


