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Deelname Universalsieger 
(versie 01/09/2022) 

Art. 1 Om voor de VVDH geselecteerd te worden voor de Universalsieger 
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 Puntentelling. 

1. Het maximaal aantal punten bedraagt 500 punten 
(300 IGP, 100 gezondheid en 100 tentoonstelling). 

2. Bij gelijke punten wordt het hoogste puntenaantal van gezondheid 
genomen, vervolgens het tentoonstellingsresultaat, vervolgens de 
punten in afdeling C, vervolgens punten in afdeling B. Indien er dan 
nog steeds een ex aequo is, dan heeft de jongste hond voorrang. 

3. Honden die in de afdelingen A tot E geen minimum van 70 punten 
behalen worden niet in de rangschikking opgenomen. 

Gezondheid 
Voor de resultaten van HD- en ED-beoordelingen (alleen SV erkende 
beoordelingen) worden als volgt punten toegekend: 

HD: A / ED: A = 100 punten 
HD: A / ED: B of HD: B / ED: A = 95 punten 
HD: B / ED: B = 90 punten 
HD: A / ED: C of HD: C / ED: A = 80 punten 
HD: B / ED: C of HD: C / ED: B = 75 punten 
HD: C / ED: C = 70 punten 

Tentoonstelling 
Aan de kynologische kwalificaties worden als volgt punten toegekend: 

Uitmunted = 100 punten 
Zeer Goed = 90 punten 
Goed = 80 punten 
Voldoende = 70 punten 
Matig = 60 punten 
Onvoldoende = 50 punten 

 

 

  



Het puntenschema 

 

Art. 3 Voor het sportjaar 2023 worden de volgende manifestaties 
aangeduid voor het behalen van punten voor de rangschikking: 

• Afdeling A, B & C 
o VVDH Kampioenschap & USS (xx/xx–xx/xx/2023) 
o Deelname enkel in klasse 3 

• Afdeling E: 
o VVDH Tentoonstelling Groeninghetrofee (8/05/2022) 

en/of 
VVDH Tentoonstelling Helzoldtrofee (28/05/2022) 
en/of 
VVDH Siegershow Heusden (21/07/2022) 
en/of 
VVDH Tentoonstelling Rijkevorsel (09/10/2022) 
en/of 
VVDH Tentoonstelling Wintertrofee (04/02/2023)  

o Enkel resultaten gelopen in de gebruikshondenklasse. 

Art. 4 De kandidaat-deelnemers mogen aan de Universalsieger deelnemen 
in volgorde van: 

• de regerende WUSV Universalsieger of -siegerin, die VVDH lid is, 
mag zijn/haar titel verdedigen enkel met dezelfde hond. 

• De 5 (+1 reserve) 6 WK-plaatsen worden opgevuld naargelang de 
rangschikking van de uitslag op de Universalsiegerselectie. 

• Voor het IGP-gedeelte (totaal A-C) een minimum van 250 punten 
op de Universalsiegerselectie. 

• “Uitmuntend” of “Zeer goed” behaald hebben in tentoonstelling 
(afdeling E).  

• om aanspraak te kunnen maken op een WUSV-selectie dient men 
te voldoen aan de minimumvoorwaarden opgelegd door WUSV. 

Art. 5 Elke kandidaat-deelnemer moet schriftelijk zijn mogelijke selectie 
bevestigen aan het CA-secretariaat ten laatste 3 werkdagen 2 weken na 
de Universalsiegerselectie. 

  



Art. 6 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen 
wordt dit onderzocht door de commissie africhting het hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur De commissie africhting behoudt zich het recht de 
geselecteerde de selectie te ontnemen. 


