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Deelname Interland (VVDH – VDH) 
(versie 21/09/2021) 

Art. 1 Om door de VVDH geselecteerd te worden voor de interland 

Nederland-België moet de deelnemer: 

• VVDH lid zijn aangesloten bij een VVDH kringgroep 

• de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België. 

• deelnemer en hond 1 team zijn, de vereiste wedstrijden voor 

deelname moeten door dezelfde combinatie geleider-hond worden 

behaald. 

Art. 2 De kandidaten mogen aan de Interland deelnemen in volgorde van: 

• de eerste 3 podiumplaatsen van het VVDH-kampioenschap in IGP-

III, tenzij deze deelnemen aan het WK WUSV. 

• de rangschikking van de plaatsen op het Belgisch Kampioenschap 

van het desbetreffende jaar. Enkel de deelnemers, die niet aan het 

WK WUSV hebben deelgenomen mogen aantreden op de Interland. 

RCBA leden die onder de RCBA gespeeld hebben komen niet in 

aanmerking. 

• wanneer de 10 beschikbare plaatsen niet kunnen worden opgevuld 

met deelnemers van het Belgisch kampioenschap, dan wordt er 

vervolgens gekeken naar de plaatsen van het VVDH 

kampioenschap. 

• wanneer de plaatsen na het raadplegen van het VVDH 

kampioenschap nog niet zijn opgevuld wordt er vervolgens gekeken 

naar de meeste punten op het Provinciaal kampioenschap, bij 

gelijke stand van punten is het resultaat van het pakwerk 

doorslaggevend. Indien nog een gelijke stand voorkomt, kijkt men 

naar de punten in de gehoorzaamheid. Bij gelijke stand van punten 

in elke discipline is de geboortedatum van de hond doorslaggevend. 

De jongste hond krijgt voorrang. 

Art. 3 Elke kandidaat-deelnemer moet schriftelijk of online zijn mogelijke 

selectie bevestigen aan het CA-secretariaat ten laatste 1 week na het 

Belgisch kampioenschap 

Art. 4 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit 

onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de 

geselecteerde de selectie te ontnemen. 


