Aanvullingen/wijzigingen aan het ICFWD reglement voor Nederlandse deelnemers.

ad 1: Pagina 8. onder punt g:

wijziging:
ad 2. Pagina 8. onder punt g:
wijziging:

ad 3. Pagina 9. onder punt g:
aanvulling:

ad 4. Pagina 12. onder punt j:

The only dogs…………..…Studbook+ registration
number.
Ook stamboomloze honden mogen deelnemen.
Castrated bitches…………………………certificate.
Gecastreerde honden mogen deelnemen, zonder
dierenartsverklaring.
The dog must…………………….organizing country.
Naast alle vereiste documenten en inentingen
moet de hond ook in het bezit zijn van een geldige trekontheffing.
Only international………………………..without help.

wijziging:

Er is nog geen poule van gecertificeerde helpers en
daarom heeft de organisatie ervoor gekozen om zelf
een team van helpers samen te stellen en te
instrueren.

ad 5. Page 30 onder punt 5:

Helper and his sailboard…………………….on shore.

wijziging:

ad 6. Page 36 onder punt 5:
wijziging:

Deze oefening is in strijd met de Nederlandse
dierenwelzijnswet en is daarom uit het programma
gehaald.
Passenger transportation……………………..the boat.
Deze oefening is in strijd met de Nederlandse
dierenwelzijnswet en is daarom uit het programma
gehaald.

Een mededeling voor eventuele geïnteresseerde Nederlandse deelnemers.
Bovenstaande wijzigingen/aanvullingen zijn enkele van de evaluatiepunten van Nederland
op het ICFWD reglement. Omdat het ICFWD reglement op dit moment nog in een try-out
fase zit zijn onze aanvullingen/wijzigingen gehonoreerd, wat niet wil zeggen dat deze worden
overgenomen in het definitieve reglement wat uiteindelijk bij het FCI zal worden
gepresenteerd.
Als bovenstaande niet wordt gewijzigd in het ICFWD reglement zal dit jaar waarschijnlijk het
laatste jaar zijn dat Nederland dit evenement kan organiseren én dat Nederlandse teams
kunnen deelnemen.
U zult zich afvragen waarom we dan toch dit evenement willen organiseren…….
Wij (commissie waterwerk Raad van beheer) vinden het dé gelegenheid om het waterwerk in
Nederland op de kaart te zetten en hopen dat hierdoor meerdere waterwerkgroepen zullen
ontstaan of dat nu vanuit een rasvereniging, een KC of een private groep is.
Dus ……..bent u of zijn er binnen uw vereniging team(s) die voldoen aan de eisen (goede
gezond en in het bezit zijn van minimaal een C brevet) maar nog twijfelen over deelname….
óf
wilt u zich opgeven als helper……..
stel aan ons u vragen, zodat we uw bedenkingen kunnen wegnemen of geef u gelijk op door
een e-mail te sturen naar:
commissiewaterwerk@raadvanbeheer.nl

