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Voorschrift selectiecriteria International Competition For 
Waterwork Dogs (ICFWD) 
 

1. Algemeen 
Het ICFWD wordt elk jaar in het eerste weekend van september georganiseerd door één van de 
deelnemende landen. De exacte data en locatie worden zodra deze zijn vastgesteld gepubliceerd 
op de website en in dit document.  
 
2022 - Nederland 
3 en 4 september 
Locatie nog onbekend 
 
Nederland mag een team uitzenden bestaande uit maximaal drie deelnemers en twee reserves.  
 
Ten behoeve van de selectie van een Nederlands team worden selectiewedstrijden georganiseerd. 
Deze selectiewedstrijden kunnen worden georganiseerd door de Raad van Beheer of worden 
uitbesteed aan een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging.  
 

2. Selectiewedstrijden 
Er worden twee selectiewedstrijden georganiseerd, begin juni en eind juli. 
Tijdens de selectiewedstrijden worden de oefeningen uit het Reglement ICFWD getoetst. 
Het Reglement ICFWD is terug te vinden op de website van de Raad van Beheer Regelgeving voor 
sporten met je hond (houdenvanhonden.nl).  
 
De exacte data, locatie en de wijze waarop men kan inschrijven, worden zodra deze zijn 
vastgesteld, gepubliceerd op de website en in dit document. 
 
2022:  
data nog vast te stellen 
 
Wijze van inschrijven: 
Nog vast te stellen 
 
Minimaal één van de selectiewedstrijden wordt gekeurd door een buitenlandse keurmeester.  
 

3. Deelnemers aan de selectiewedstrijden 
Deelnemers moeten lid zijn van een bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied aangesloten 
vereniging.  
 
Deelname aan de selectiewedstrijden staat open voor combinaties die voldoen aan de volgende 
eisen (conform Reglement ICFWD): 

- De eigenaar/handler moet de Nederlandse nationaliteit hebben (indien de handler niet 
dezelfde persoon is als de eigenaar is moeten beiden de Nederlandse nationaliteit hebben); 

- Een uitzondering geldt voor de eigenaar/handler indien deze sinds minimaal 12 maanden 
woonachtig is in Nederland;  

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/regelgeving-voor-sporten-met-je-hond/
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/regelgeving-voor-sporten-met-je-hond/
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- De combinatie moet minimaal een C-brevet hebben behaald;  
- De hond heeft een bij/door de Raad van Beheer geregistreerde stamboom waarop minimaal 

3 generaties gevuld zijn, langer dan 6 maanden ervoor uitgegeven; 
- Indien de hond gecastreerd is, moet de handler door middel van een dierenartsverklaring 

kunnen aantonen dat de hond intact was voor castratie.  
 
Er is een maximaal aantal van 10 deelnemers mogelijk.  
 
Drie weken na opening van de inschrijving kan, als het maximaal aantal inschrijvingen nog niet 
bereikt is, worden besloten hiervan af te wijken en eveneens combinaties die een B-brevet hebben 
gehaald, toe te laten.  
Indien hiertoe besloten wordt, wordt dit op de website gepubliceerd.  
 
Er wordt vanuit gegaan dat iedere combinatie de oefeningen uit het Reglement ICFWD uit kan 
voeren.  
 
Inschrijven is alleen mogelijk voor de twee selectiewedstrijden en het inschrijfgeld moet in één keer 
worden voldaan. Inschrijving gebeurt op volgorde van de binnenkomst van de betaling.  
 
Wangedrag tijdens de selectiewedstrijden kan betekenen dat de combinatie uitgesloten wordt.  
 

4. Selectie  
De selectie vindt plaats op basis van de gemiddelde score na de twee selectiewedstrijden.  
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor selectie, moet de combinatie deel hebben genomen aan 
beide selectiewedstrijden en na afloop van de tweede wedstrijd minimaal een gemiddelde score 
van 60% behaald hebben.   
De drie combinatie met de hoogste scores die hieraan voldoen worden geselecteerd als deelnemer, 
de combinaties die als 4e en 5e zijn geëindigd als reserves.  
 
Indien een combinatie zich ondanks deelname aan de selectiewedstrijden niet beschikbaar stelt 
voor selectie voor het Nederlands team, dient hij/zij zich voor afloop van de tweede 
selectiewedstrijd bij de organiserende vereniging en de coach af te melden.  
 
Het overzicht van de geselecteerden wordt door de coach ter goedkeuring aan het kantoor van de 
Raad van Beheer (Sporten) voorgelegd. Deze legt de selectie voor aan het bestuur van de Raad van 
Beheer voor formele bekrachtiging. Vervolgens zal de Raad van Beheer binnen twee weken aan de 
geselecteerden een bericht sturen.  
De samenstelling van het team zal na toezegging van de deelnemers op de site van de Raad van 
Beheer worden gepubliceerd. 
 
Het Nederlandse team wordt uiterlijk 31 juli van dat jaar doorgegeven aan de organisatie van het 
ICFWD.  
 
Op het ICFWD start de combinatie zoals die zich geselecteerd heeft tijdens de selectiewedstrijden: 
het is niet toegestaan de handler danwel de hond te wijzigen.  
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5. Protocol ICFWD 

Op zowel de coach als de overige leden van het (voorgeselecteerde) WK-team is het ‘Protocol 
ICFWD’ van toepassing. Deze wordt met het bericht van selectie meegestuurd en dient 
ondertekend teruggestuurd te worden.   
 

6. Deelname aan het ICFWD 
Alle kosten die aan deelname zijn verbonden komen voor rekening van de deelnemer zelf.  
 
De deelnemer zorgt dat de hond voldoet aan de eisen, oa vaccinaties, die gelden in het land waarin 
het ICFWD gehouden wordt en kan deze tijdens het evenement aantonen door middel van het 
Europees Hondenpaspoort.    
 
Deelnemers dragen zelf zorg voor een reisverzekering.  
 

7. Coach  
De Raad van Beheer stelt een coach aan voor het ICFWD.  
 
De coach is het aanspreekpunt voor de deelnemers, vanaf het moment dat het Nederlands team is 
vastgesteld.  
Zijn/haar taak is onder andere: 

- het inleveren van de benodigde gegevens bij de dierenartscontrole/secretariaat  
- het doorgeven van mededelingen afkomstig uit het Keurmeestersoverleg 
- zorgen dat de deelnemers op de hoogte zijn van wanneer zij waar moeten zijn 
- zorgen dat er foto’s worden genomen van het team.  

 

 

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

aan het ICFWD ”. 

 

 


