Vlaamse vereniging voor Duitse herdershonden vzw.
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. – F.C.I. – W.U.S.V.

Hitteplan Belgisch kampioenschap 2022
Algemeen

Zonsopgang: 06:19 (bron KMI)
Zonsondergang: 21:16 (bron KMI)
Het warmste punt van de dag is: 16:30
(https://www.meteo.be/nl/info/weerwoorden/maximumtemperatuur#:~:text=Dit%20is%202%
20tot%203,ander%20moment%20van%20de%20dag).
Onze sponsoren gaan alle mogelijke beschikbare tenten leveren die ze hebben.
De prijsuitreiking zal zonder honden plaatsvinden.

Speuren
•

Iedereen weet op voorhand zijn eigen groep. Dus 1 uur op voorhand aankomen en na
het uitwerken van het spoor mag de deelnemer onmiddellijk beschikken.

•

In de buurt van de speurvelden is er een clubhuis. We spreken daar eerst af en vandaar
uit is er vervoer geregeld naar de speurvelden. Als een geleider rechtstreeks naar de
speurvelden komt (samen met een clubgenoot), gelieve dan zeker goed de tips van Philip
na te lezen en zorgvuldig toe te passen.

•

De bespreking van de keurmeester zal in het Italiaans zijn. Alle besprekingen worden
opgenomen want we zijn van mening dat dit nuttige informatie voor het komende WK.
We nemen alles netjes op en zorgen voor de vertalingen nadien. Gelieve geen
vertalingen aan Tommy te vragen na het speuren zelf! Vertalingen gaan ons een hoop
tijd kosten en die hebben we niet.

Gehoorzaamheid
•

Voor het afliggen onder afleiding hebben we 2 tenten voorzien. Dit gebeurt dus in de
schaduw.

•

Zelfde regel als bij het speuren, de hond moet pas om 1 uur op voorhand aanwezig zijn.
Na het pakwerk mag de honden beschikken of opgehaald worden. Als dit toch te veel tijd
gaat vragen, gelieve dan zeker goed de tips van Philip na te lezen en zorgvuldig toe te
passen.

•

Er zijn 2 keurmeesters voorzien zodat het ophalen van de honden minder tijd in beslag
neemt.

•

Tijdens de bespreking hebben we ook parasols voorzien.

•

Na de oefeningen kan verkoeling gezocht worden bij de hondenzwembadjes, die we
zullen klaarzetten.

•

Dit is de nieuwe indeling van het terrein:

De paarse vlakken zijn alle tenten die voorzien worden op het terrein.
Het blauwe vierkant rechts onderaan zijn de zwembadjes.

Pakwerk

Tijdschema

We verzamelen om 6u30 met de spoorleggers aan het speurveld. Dan volgt de lottrekking van de
spoorleggers en volgen nog de laatste richtlijnen van de keurmeester.
De spoorleggers beginnen om 7u met het leggen van de eerste sporen.
Voor gehoorzaamheid kunnen we wel vroeg starten, ook al hebben we geen stadionverlichting in
Schriek. De temperaturen zullen ’s nachts niet onder de 20 graden gaan. Voor de eerste honden en
geleiders zal het niet koel aanvoelen. De laatste honden doen hun gehoorzaamheid rond 13u35. We
sluiten af voor het warmste moment van de dag.
Niet vergeten dat elke hond maar 1 keer op het ‘warmere’ tijdstip van de dag moet aantreden. Geen 2
keer zoals bij het VVDH kampioenschap in Balen.

