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Reglement Belgisch kampioenschap 
(versie 06/02/2023) 

Art. 1 Het sportjaar start de dag na het Belgisch kampioenschap en 
eindigt bij het daarop volgende Belgische kampioenschap. 

Art. 2 Voor deelname aan het Belgisch kampioenschap moet: 

• men VVDH lid zijn, aangesloten bij een VVDH-kringgroep.  
• de deelnemer 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. 3 Aan het Belgisch kampioenschap kan enkel met een Duitse herder 
deelgenomen worden. De hond moet een kynologische beoordeling hebben 
gekregen binnen de VVDH (beoordelingsdag of tentoonstelling), ongeacht 
het resultaat. 

Art. 4 Deelnemers aan het Belgisch kampioenschap kunnen hun hond 
enkel uitbrengen in de klasse III of een gelijkwaardig certificaat, die ze 
reeds moeten bezitten bij inschrijving aan de wedstrijd. Enkel volledig 
gespeelde wedstrijden tellen mee, geen deelcertificaten. 

Art. 5 Een deelnemer mag maximaal met 2 honden deelnemen aan 
het Belgisch kampioenschap. 

Art. 6 Om te mogen deelnemen aan het Belgische kampioenschap moet 
men: 

• geslaagd geweest zijn op minstens 3 VVDH wedstrijden sedert het 
vorige Belgisch kampioenschap EN aangetreden zijn op het VVDH 
kampioenschap in elk onderdeel, uitgezonderd bij het behalen van 
een diskwalificatie wegens ongehoorzaamheid waardoor er niet 
altijd in alle onderdelen aangetreden kan worden. 
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• Provinciaal kampioen IGP III geworden zijn EN aangetreden zijn op 
het VVDH kampioenschap in elk onderdeel, uitgezonderd bij het 
behalen van een diskwalificatie wegens ongehoorzaamheid 
waardoor er niet altijd in alle onderdelen aangetreden kan worden. 

De 3 wedstrijden moeten gespeeld worden in 3 verschillende VVDH 
kringgroepen onder minstens 2 verschillende keurmeesters. Volgende 
wedstrijden kunnen ook ingebracht worden om aan de voorwaarden te 
voldoen : WK WUSV, US WUSV, VVDH kampioenschap en Interland indien 
geslaagd op de drie onderdelen. Het provinciaal kampioenschap, het VVDH 



kampioenschap en de interland worden aanzien als een neutrale VVDH 
kringgroep. 

Art. 7 Aan al deze voorwaarden moet 3 dagen voor de startdatum van 
de manifestatie voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij 
anders vermeld, wordt de sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 
21 14 dagen voor de manifestatiedatum. 

Art. 8 Elke kandidaat kan zich bij voorkeur online aanmelden via 
MyKKUSH of schriftelijk door middel van een volledig ingevuld VVDH-
inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de commissie 
africhting. De commissie africhting neemt contact op met de 
deelnemer indien er informatie ontbreekt. In dit geval is de 
deelnemer verplicht om de ontbrekende documenten door te 
sturen. 

samen met een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH 
(oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDH-werkboekje 
(geel), waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet. Zowel de 
benodigde africhtingswedstrijden als de kynologische beoordeling moeten 
hieruit duidelijk zijn.  

De inschrijving moet binnen zijn vóór de uiterste inschrijvingsdatum.  

Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten 
aanwezig zijn: 

• Werkboekjes: KKUSH (Oranje/rood) of ander FCI erkend 
werkboekje en het VVDH-werkboekje (Geel) 

• Stamboom 
• Lidkaart VVDH 
• BH+ kaart 

Art. 9 De titel Belgisch kampioen kan behaald worden met de hoogste 
punten in het eindresultaat. Bij gelijke stand van het eindresultaat, kijkt 
men eerst naar de punten in pakwerk. Indien dan nog een gelijke stand 
voorkomt, kijkt men naar de punten van gehoorzaamheid. Indien de 
punten in alle disciplines gelijk zijn, is de geboortedatum van de hond 
doorslaggevend. De jongste hond krijgt voorrang.   
 
Art. 9 Er zal steeds gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven 
honden te laten deelnemen. Indien dit niet mogelijk is gaat de selectie van 
deelnemers door op basis van het tijdstip van inschrijving. Eerst 
ingeschreven deelnemers hebben voorrang.  
 
Art. 10 Bij inschrijving of vóór aanvang van de wedstrijd is men verplicht 
loopse teven te melden. Indien nodig kunnen alle honden vóór aanvang 
van de wedstrijd een dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de 
gezondheid van de hond kan de commissie africhting steeds een 
dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het 
advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de 
wedstrijd moet gestaakt worden.  
 
Art. 11 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover 
te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de 
commissie africhting steeds bijkomende maatregelen nemen, welke men 
dient op te volgen. 

 


