V.V.D.H.-AFRICHTINGSINSIGNES
ART. AI 1. Verdienstelijke V.V.D.H.-africhters worden beloond met africhtingsinsignes en/of
africhtingsjuwelen toegekend volgens het puntensysteem vermeld in ART. AI 3. Deze
africhters dienen:
 Lid te zijn van de VVDH. Rechtstreeks aangesloten leden (00-leden) kunnen ook
africhtingsinsigne en/of juwelen bekomen.
 De behaalde punten, de toegekende insignes en/of het juweel staan op naam van de geleider
die de hond(en) voorbrengt.
 Bij onderbreking van het V.V.D.H.-lidmaatschap , (met meer dan 1 volledig jaar) verliest men
alle voorheen verdiende punten. Bij heraansluiting beginnen deze leden opnieuw vanaf 0.
Art. AI 2. Komen in aanmerking voor deze africhtingsinsignes en juwelen:
 Alle volledig deelgenomen IPO-examens en -wedstrijden, deelcertificaten zijn niet geldig
 Op de Provinciale Kampioenschappen, de CA-Trofee, het V.V.D.H.-kampioenschap, het
Belgisch Kampioenschap, het W.U.S.V. -kampioenschap en de Interland kunnen extra punten
verdiend worden
 Voor U.V.-proeven, combinatiewedstrijden en begeleidingshond worden geen punten
toegekend.
 Een IPO I en een IPO II wedstrijd kunnen met dezelfde hond maar één maal ingediend
worden en dit bij het behalen van het certificaat.
 Ook voor het behalen van het IPO III en het IPO Speurhondcertificaat worden punten
toegekend. IPO III en IPO Speurhond wedstrijden kunnen met een tussentijd van zes weken
herhaald worden voor het verkrijgen van punten.
 Voor de Provinciale Kampioenschappen, de CA-Trofee, het V.V.D.H.-kampioenschap, het
Belgische Kampioenschap, het W.U.S.V. -kampioenschap, en de Interland wordt de termijn
van zes weken niet aangehouden. Men bekomt hierdoor altijd punten voor de insignes als
de vereiste kwalificatie behaalt worden.
De geleider kan op een wedstrijd meerdere honden voorbrengen. Hij/zij kan voor elke door hem
voorgebrachte hond punten bekomen, mits hij niet in strijd handelt met de bepalingen van dit
reglement. Eén en dezelfde hond kan niet op één wedstrijd in twee verschillende klassen worden
voorgebracht (bv. IPO III op zaterdag en IPO speurhond op zondag of dezelfde dag).
ART. AI 3 De punten worden toegekend door deelname met een positief resultaat aan wedstrijden,
georganiseerd door de V.V.D.H. vanaf 1 januari 1966.
 De punten schommelen naargelang de bekomen kwalificatie. De som van de punten bepaalt
de aard van de onderscheiding .


Punten voor het bekomen van:
 Insigne in brons:
 Insigne in zilver:
 Insigne in goud:
 Insigne in briljant:
 Africhtingsjuweel:

20 punten
35 punten
50 punten
150 punten
500 punten



Punten die behaald kunnen worden per wedstrijd:

Kwalificatie
IPO I
IPO II
IPO III
Speurhond
Provinciaal Kampioenschap extra
C.A. Trofee extra
VVDH Kampioenschap extra
Belgisch Kampioenschap extra
Interland extra
WUSV Kampioenschap extra

Goed
2
3
5
5
-

Zeer Goed
3
4
6
6
+2
+5
+5
+5
+5
+10

Uitmuntend
4
5
7
7
+5
+10
+10
+10
+10
+15

ART. AI 4 Elk gerechtigd lid dat het hierboven vermeld aantal punten behaalt, kan bij de commissieafrichting een aanvraag indienen ter verkrijging van de V.V.D.H.-africhtingsinsignes en van
het africhtingsjuweel.
 Het onrechtmatig dragen van V.V.D.H.-africhtingsinsignes en/of africhtingsjuweel is
verboden.
 De punten en onderscheidingen zijn niet overdraagbaar.

