Versie 01-2012

Dit vademecum is eigendom van de
Nederlandse Bouvier Club
Dit vademecum wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de besturen van de Bouvier
Dressuurgroepen ten einde hun kennis van reglementen en bepalingen te vergroten.
Indien de Commissie Werkhonden of de Nederlandse Bouvier Club enig in dit vademecum
opgesteld reglement of bepaling wijzigt, zal de gewijzigde versie van dit vademecum zo
spoedig mogelijk digitaal aan de besturen van de Bouvier Dressuurgroepen worden
verstrekt.
Het bestuurslid, welke uit hoofde van zijn functie in het bestuur van een Bouvier
Dressuurgroep dit vademecum in zijn bezit heeft, is verplicht om bij overdracht van zijn
bestuursfunctie dit vademecum over te dragen aan zijn opvolger.
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1. AFRICHTINGREGLEMENT NBC
ALGEMEEN DOEL
Artikel 01
Het ontwikkelen van activiteiten op het terrein van de africhting en sport binnen de
Nederlandse Bouvier Club (NBC) ter ondersteuning van de ware kynologische belangen
met betrekking tot het ras Bouvier des Flandres, daarmee de gebruikswaarde te
waarborgen en/of te verbeteren, e.e.a. conform de rasstandaard.

ERKENDE ORGANEN
Artikel 02
De NBC erkent hiertoe ‘Bouvier Dressuurgroepen’.

VAN DE BOUVIER DRESSUURGROEPEN
NAAM
Artikel 03
De Bouvier Dressuurgroep kan haar naam kiezen uit:
a. de naam van de plaats van vestiging;
b. de naam van de locatie waar zij haar werkgebied heeft (buurtschap, stadsdeel, enz.).

DOEL
Artikel 04
De dressuurgroep stelt zich ten doel de leden van de NBC nader tot elkaar te brengen
ten einde:
a. door het beoefenen van de dressuur, de gebruikswaarde van de Bouvier te
bevorderen;
b. africhtingwedstrijden en africhtingexamens zoals omschreven in de reglementen der
Commissie Werkhonden der Raad van Beheer, benevens G&G examens en
-wedstrijden, het werken met de bouvier als veedrijver enz., c.q. overige takken van
hondensport te organiseren en haar leden tot deelname hieraan te stimuleren;
c. door middel van bijzondere bijeenkomsten de kynologische kennis van haar leden te
vergroten;
d. ter verwezenlijking van het e.e.a. te kunnen komen, door het ontwikkelen van die
activiteiten op africhtings-, gehoorzaamheids- en opvoedingsgebied, die ter
nastreving van dit doel noodzakelijk zijn.
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LIDMAATSCHAP
Artikel 05
Als lid van de dressuurgroep kunnen slechts toetreden personen die lid zijn van de NBC
en het bewijs van lidmaatschap van de NBC kunnen tonen.
Zij die trainend lid van een Bouvier Dressuurgroep wensen te worden, dienen zich bij het
bestuur van de dressuurgroep te melden met overlegging van de stamboom en de
inentingsbewijzen van hun Bouvier. Bestaan tegen aanname van een kandidaat-lid
overwegende bezwaren, dan kan het bestuur afwijzend beschikken. Deze beslissing zal
gemotiveerd en met vermelding van de geopperde bezwaren ter kennis worden gebracht
van het bestuur der NBC. Ieder kandidaat-lid wordt gedurende een periode van drie
maanden op de ballotage lijst geplaatst.
Het al dan niet definitief lidmaatschap is afhankelijk van;
a. de trainingsopkomst, voor zover van toepassing;
b. het gedrag van de geleider, respectievelijk de hond, gedurende de training;
c. het gedrag van de betrokkene als ‘lid van de dressuurgroep’.

HET BESTUUR
Artikel 06
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden. Kandidaatstellingen kunnen
geschieden door tenminste 5 leden, wanneer dressuurgroep minder dan 50 leden telt en
door 10 leden, wanneer de dressuurgroep 50 of meer leden telt en door het bestuur zelf.
Zij geschieden schriftelijk bij de secretaris uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de
vergadering waarin de benoeming moet geschieden. Van de samenstelling van het
bestuur moet mededeling worden gedaan aan het bestuur der NBC (CA).
Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij, daartoe strekkende, dat jaarlijks ten
minste één bestuurslid aftredend is en dat ieder bestuurslid aftredend is in de
jaarvergadering welke gehouden wordt in het derde verenigingsjaar na zijn benoeming.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Indien zij actief de hondensport (in de breedste zin des woords) beoefenen, dienen zij
werkzaam te zijn met een raszuivere Bouvier. Zij dienen in hoofdzaak de belangen te
behartigen van die leden van de dressuurgroep die werkzaam zijn met een raszuivere
Bouvier.

VAN DE VOORZITTER
Artikel 07
De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergadering, hij ondertekent de door de
vergadering goedgekeurde notulen en hij waakt over de handhaving van de statuten en
reglementen der NBC binnen zijn dressuurgroep.
Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Voorts
wordt een buitengewone algemene ledenvergadering belegd zo dikwijls het bestuur dit
nodig acht.
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VAN DE SECRETARIS
Artikel 08
De secretaris is belast met het bijeen roepen van bestuurs- en ledenvergaderingen en
het maken van de notulen van deze vergaderingen. Tot het maken van opmerkingen
omtrent nog niet goedgekeurde notulen zijn slechts zij bevoegd, in zoverre zij de
genotuleerde vergadering hebben bijgewoond.
De secretaris voert uit naam van en in overleg met het bestuur de correspondentie en
houdt daarvan kopieën aan.
Hij bewaart ingekomen stukken en houdt de ledenlijst bij. Op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering brengt hij verslag uit omtrent de lotgevallen van de dressuurgroep
gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
Indien het bestuur der NBC zulks eist is hij verplicht alle onder zijn beheer zijnde
bescheiden op de dressuurgroep betrekking hebbende aan dit bestuur te overleggen.

VAN DE PENNINGMEESTER
Artikel 09
De penningmeester houdt nauwkeurig en overzichtelijk boek van al zijn uitgaven en
ontvangsten; hij int de contributie der leden en de vrijwillige bijdragen van de
begunstigers en alle andere emolumenten der dressuurgroep en beheert deze.
Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen van geldelijke aard, is
toestemming van het gehele bestuur nodig.
Hij doet kasbetalingen slechts tegen gespecificeerde kwitanties. Hij zorgt in overleg met
het bestuur voor de belegging der niet direct benodigde kasgelden.
Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit omtrent de financiële
gang van zaken gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Voor de controle van zijn
bescheiden benoemt de algemene vergadering jaarlijks een kascommissie, bestaande uit
3 leden van de dressuurgroep, geen bestuurslid zijnde. Indien het bestuur der NBC zulks
eist, is de penningmeester verplicht alle onder zijn beheer zijnde bescheiden op de
dressuurgroep betrekking hebbende aan dit bestuur te overleggen.

VAN DE LEDEN
Artikel 10
De leden betalen een door de ledenvergadering vastgestelde contributie waarvoor de
penningmeester zo nodig een bewijs van ontvangst verstrekt wordt.
Zij kunnen voorstellen indienen bij de secretaris 8 dagen voor de datum van de te
houden ledenvergaderingen. Omtrent onderwerpen die niet op de agenda van de
desbetreffende vergadering zijn vermeld, kunnen in deze vergadering geen besluiten
worden aangenomen.
Wanneer een aantal van 20 leden, of indien de vereniging minder dan 20 leden telt, ten
minste de helft van het aantal leden, daartoe een met redenen omkleed verzoek doet,
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Schrijft het bestuur binnen 5 weken een buitengewone algemene ledenvergadering uit.
Blijft het bestuur in gebreken om aan een zodanig verzoek gevolg te geven, dan hebben
bedoelde leden het recht zelf een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen.
Deze vergadering is dan rechtsgeldig.
Indien binnen korte tijd weer om dezelfde redenen een verzoek als bedoeld in de derde
alinea van dit artikel wordt ingediend, terwijl aan het eerste verzoek is voldaan en de
ledenvergadering daaromtrent heeft beslist, kan het bestuur besluiten een tweede en
volgend verzoek van de hand te wijzen. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal
deze afwijzing gemotiveerd aan de leden bekend worden gemaakt.
Begunstigers hebben het recht ledenvergaderingen bij te wonen en aan beraadslagingen
deel te nemen, zij missen het stemrecht.
Onder begunstigers wordt tevens verstaan die personen die bij een BD de africhtingsport
beoefenen met een andere hond dan een raszuivere Bouvier.
Naast 5 trainende leden is het toegestaan dat één persoon met een hond, niet zijnde een
raszuivere Bouvier, traint.

VAN DE PLICHTEN DER LEDEN
Artikel 11
De leden zijn verplicht:
a. het streven van de NBC in het algemeen en van de dressuurgroep in het bijzonder te
bevorderen;
b. bij adresverandering de secretaris hiervan mededeling te doen;
c. de contributie regelmatig te voldoen, d.w.z. geen grotere achterstand van betaling te
hebben dan 3 maanden;
d. de leden zijn verplicht het trainingsgeld per kwartaal te voldoen;
e. bij het veldwerk de instructeur als hun meerdere te erkennen en de door deze
gegeven leiding te aanvaarden, een en ander in overeenstemming met de besluiten
die het bestuur en/of de ledenvergadering dienaangaande hebben genomen;
f. bij ziekte van hun hond eventueel daaraan verbonden besmettingsgevaar elk contact
met andere honden te voorkomen.
Neemt een hond na een besmettelijke ziekte wederom deel aan de oefeningen dan
dient een attest van een dierenarts te worden overlegd waarin vermeld wordt dat het
besmettingsgevaar geweken is.
Kennelijk drachtige teven worden op het oefenveld niet toegelaten;
g. bezwaren en beschuldigingen tegen medeleden, de nakoming van de reglementen
betreffende, schriftelijk en gedocumenteerd bij het bestuur in te dienen;
h. indien een hond verschijnselen vertoont die werkbelemmerend zijn en sterk doen
wijzen op de aanwezigheid van HD, dan is het bestuur gemachtigd de
eigenaar/geleider te verplichten tot het laten verrichten van een officieel HDonderzoek. Bij een positieve uitslag beslist het bestuur van de dressuurgroep,
eventueel de door haar gemachtigde, of deze hond de opleiding kan blijven volgen of
tot welk tijdstip;
i. hun hond geen arbeid te laten verrichten die hij door zijn fysieke en/of
gezondheidstoestand, niet in staat is naar behoren te kunnen verrichten.
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BEDANKEN, WANBETALINGEN ENZOVOORT
Artikel 12
Bedanken voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris,
minstens één maand voor het beëindigen van het kalenderjaar. De secretaris zal de
ontvangst van deze opzegging schriftelijk bevestigen.
Leden die handelingen plegen in strijd met het africhtingreglement of in strijd met de
belangen der dressuurgroep, kan het lid der dressuurgroep worden ontzegd.

BESLUITEN
Artikel 13
Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Over personen wordt
schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden in beide gevallen als niet te zijn
uitgebracht beschouwd.
Artikel 14
Iedere dressuurgroep kan, middels een huishoudelijk reglement, eigen specifieke regelen
stellen voor haar leden. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke
in strijd zijn c.q. afwijken van de statuten en de overige reglementen der NBC, noch van
de statuten der Bouvier Dressuurgroep.
Artikel 15
Elk lid wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht zich hieraan te houden. Het
bestuur van een BD is gehouden een bijgewerkt exemplaar van deze reglementen voor
haar leden ter inzage te hebben.

ONTBINDING
Artikel 16
Bij eventuele ontbinding der dressuurgroep worden de bezittingen door de BD verkocht
en de opbrengst, vermeerderd met de kasmiddelen gestort in de kas van de NBC.
In geen geval mogen zij onder de leden van de BD worden verdeeld.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
In alle zaken, die in dit africhtingreglement niet afzonderlijk worden geregeld, wordt
gehandeld volgens de statuten der NBC, waaraan ook alle artikelen van dit reglement
ondergeschikt zijn.
In die gevallen waarin het reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur der
NBC.
Artikel 18
BD’s die naar hun structuur, beleid of anderszins niet voldoen aan het gestelde in
dit reglement en de door het bestuur der NBC uitgevaardigde voorschriften
niet naleven, kunnen voor een bepaalde tijd worden geschorst, dan wel
kan de erkenning van de betrokken BD worden ingetrokken.
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Artikel 19
Besluiten en/of uitvloeisels ter aanvulling c.q. wijziging de africhtingsport betreffende,
kunnen genomen worden zonder dat daartoe bij voortduring dit reglement gewijzigd dient
te worden.
Het NBC bestuur is daarbij gehouden iedere BD schriftelijk in kennis te stellen. Deze
besluiten c.q. uitvloeisels zullen worden bijgeschreven/gewijzigd in het z.g. ‘Vademecum
voor de dressuur’, waarvan iedere BD een bijgehouden exemplaar dient te bezitten.
Artikel 20
Om bijzondere redenen kan het bestuur der NBC van de bij dit reglement bepaalde
voorschriften dispensatie verlenen, voor zover zulks niet in strijd is met de statuten der
NBC.

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DRESUURGROEPEN
Artikel 21
1. De BD dient van haar voornemen tot het organiseren van examens en wedstrijden
schriftelijk goedkeuring te vragen, hetzij per brief, hetzij per e-mail, aan het daarvoor
aangewezen lid van de Commissie Africhting der NBC.
2. Wedstrijden dienen voor 1 oktober aangevraagd te worden in verband met de
evenementenkalender. Examens en wedstrijden dienen te worden aangevraagd met
vermelding van datum, soort examen c.q. wedstrijd, keurmeester(s) en gelijktijdig
dienen de kosten betaald te worden. Tevens dient bij de aanvraag van wedstrijden de
uitgenodigde pakwerker(s) te worden vermeld.
3. Een examen of wedstrijd kan alleen dan doorgang vinden als goedkeuring is verleend
door het daarvoor aangewezen lid van de Commissie Africhting der NBC.
4. alle examens en wedstrijden moeten gehouden worden volgens de regels en normen
van de Raad van Beheer c.q. de Commissie Werkhonden.
5. als keurmeester mogen uitsluitend worden uitgenodigd de door de Raad van Beheer
c.q. Commissie Werkhonden erkende keurmeesters. Indien een buitenlandse
keurmeester wordt uitgenodigd dient dit te gebeuren conform de reglementen van de
CWH..
6. De BD dient haar leden maximaal de gelegenheid te geven om wedstrijden
georganiseerd door de NBC te bezoeken c.q. te motiveren deel te nemen aan deze
wedstrijden.
7. alle kosten verbonden aan het houden van examens c.q. wedstrijden komen ten laste
van de aanvrager, inclusief eventuele afdrachten aan de Raad van Beheer c.q. de
Commissie Werkhonden.
8. indien het examen geen doorgang kan vinden dienen de inschrijfgelden aan de
inschrijvers te worden gerestitueerd. Eventuele aanspraken van uitgenodigde
keurmeesters c.q. officials dienen te worden gehonoreerd.
9. kosten als bedoeld in artikel 2, worden niet gerestitueerd door de NBC, behoudens bij
omstandigheden onafhankelijk van de wil en de schuld der organiserende BD.
10. leden van de Commissie Werkhonden, alsmede leden van het bestuur der NBC
hebben tijdens evenementen en trainingen ten alle tijden vrije toegang tot terreinen
en gebouwen in gebruik bij de BD.
11. geen toestemming zal worden verleend voor evenementen op sperdata van de
Commissie Werkhonden of de NBC.
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Leden der NBC die de doelstellingen der NBC negeren c.q. tegenwerken of de
reglementen der NBC niet nakomen, ofwel zich op enig evenement misdragen ofwel
zonder geldige reden van een evenement waarvoor zij hebben ingeschreven wegblijven,
kunnen worden gestraft met:
a. uitsluiting, voor een bepaalde tijd, van het recht tot deelname aan evenementen;
b. intrekking, voor een bepaalde tijd, van door de NBC verstrekte documenten.

COMMISSIE AFRICHTING
De Commissie Africhting bestaat uit 3 leden, te weten 1 lid welk zitting heeft in het
bestuur der NBC en tevens voorzitter is van de commissie en 2 leden van de NBC, niet
zijnde bestuursleden der NBC.
In het bestuur van de NBC vervult één persoon de functie van Commissaris Africhting.
Correspondentie betreffende dressuurzaken dient gericht te worden aan deze
functionaris of aan het daarvoor aangewezen lid van de Commissie Africhting.
Voor de actuele samenstelling, taakverdeling en adresgegevens van de Commissie
Africhting verwijzen wij u naar de website van de NBC, www.bouvierclub.nl.
Alle zaken betreffende de dressuur dienen te lopen via deze Commissie Africhting.

COMMISSIE WERKHONDEN
Deze commissie is door de Raad van Beheer ingesteld ter coördinatie van het africhten
van werkhonden in Nederland.
Functionarissen van de Raad van Beheer c.q. de Commissie Werkhonden hebben op
vertoon van hun legitimatiebewijs vrije toegang tot alle africhtingevenementen.
Voor actuele informatie, samenstelling en taakverdeling van de Commissie Werkhonden
verwijzen wij u naar de website van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer
www.commissiewerkhonden.nl.

AANVRAAG ERKENNING BOUVIER DRESSUURGROEPEN
Personen, lid der NBC, welke een Bouvier Dressuurgroep willen gaan vormen dienen dit
schriftelijk aan te vragen bij de Commissaris Africhting der Nederlandse Bouvier Club.
Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van:
a. een voorlopige ledenlijst, in tweevoud, van tenminste 7 personen die daadwerkelijk
met een Bouvier trainen;
b. een opgaaf van het bestuur;
c. de naam welke men aan de Bouvier Dressuurgroep wenst te geven. De naam van de
groep dient geassocieerd te zijn met de plaats of streek der vestiging;
d. plaats of ligging van het terrein waarover men de beschikking heeft;
e. plaats der vestiging;
f. opgave van trainingsdagen en trainingstijden.
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VOORLOPIGE ERKENNING BOUVIER DRESSUURGROEPEN
Nadat het bestuur der NBC heeft vastgesteld dat er geen bezwaren zijn tot honorering
van de aanvraag, verleent zij een voorlopige erkenning voor de duur van één jaar aan de
betrokken aanvragers en wordt van e.e.a. mededeling gedaan in het cluborgaan der
NBC.
Stelt het bestuur der NBC vast dat er bezwaren zijn tegen deze voorlopige erkenning dan
wordt dit binnen twee maanden na aanvraag aan aanvragers schriftelijk gemeld.

ERKENNING BOUVIER DRESSUURGROEPEN
Op of omstreeks de datum van het verstrijken van de voorlopige erkenning dient het
bestuur van de BD i.o. een aanvraag tot erkenning in bij het bestuur der NBC.
Stelt het bestuur der NBC vast dat e.e.a. niet kan worden gehonoreerd, dan krijgt de BD
i.o. daarvan binnen twee maanden schriftelijk bericht met vermelding der reden.
De betrokken BD i.o. wordt dan van de lijst afgevoerd.
Stelt het bestuur der NBC vast dat e.e.a. voorlopig kan worden gehonoreerd, dan krijgt
de BD i.o. daarvan binnen twee maanden schriftelijk bericht met vermelding van reden en
de tijd dat de voorlopige erkenning nog duurt.
Stelt het bestuur der NBC vast dat de aanvraag tot erkenning gehonoreerd kan worden,
dan deelt zij dit binnen twee maanden schriftelijk mede aan de BD i.o.
In samenspraak van de BD i.o. met de Commissaris Africhting der NBC wordt dan de
datum vastgesteld waarop de BD een ledenvergadering uitschrijft.
Op deze vergadering dienen aanwezig te zijn:
a. zoveel mogelijk leden der BD;
b. statuten, huishoudelijk reglement der BD en een bewijs van inschrijving in de Kamer
van Koophandel.
Op deze vergadering dienst de agenda in elk geval de volgende punten te bevatten:
a. controle der stukken door afgevaardigde NBC;
b. bekendmaking erkenning door afgevaardigde NBC;
c. definitieve verkiezing bestuur der BD.
De notulen van deze vergadering dienen binnen een maand te worden verzonden naar
de Commissaris Africhting der NBC.
Daarna zal in het cluborgaan der NBC melding worden gedaan van de erkenning.

INTREKKING ERKENNING BOUVIER DRESSUURGROEPEN
Daar waar de BD handelt in strijd met de statuten en/of reglementen van de NBC, kan het bestuur
van de NBC de erkenning van de BD intrekken.
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DRESSUURGROEPEN BIJEENKOMST
Zo mogelijk zal door het bestuur der NBC eenmaal per jaar een bijeenkomst worden
uitgeschreven met afgevaardigden der BD’s.
Iedere BD mag zich daar laten vertegenwoordigen dor maximaal drie afgevaardigden
welke volwaardig lid der NBC dienen te zijn.
Eén der afgevaardigden bezit stemrecht. Deze dient op de presentielijst als zodanig te
worden vermeld.
BD’s kunnen voorstellen voor deze bijeenkomst indienen bij het bestuur der NBC.
Voorstellen en maatregelen dienen zo nodig door het Bestuur der NBC te worden
getoetst c.q. door de ALV te worden bekrachtigd.

LEDENLIJSTEN
De secretaris van de BD dienst elk jaar, voor 1 februari, een ledenlijst van de BD in bij
de Commissaris Africhting der NBC.

Deze ledenlijst moet:
a. alle leden der BD bevatten, in alfabetische volgorde, en met welk ras zij trainen.
b. digitaal worden ingediend.
c. bij bestuursleden dient vermeld te worden welke functie zij binnen het bestuur
bekleden.
Inzenden van een niet naar waarheid ingevulde lijst of te late inzending, kan intrekking
der erkenning tot gevolg hebben.

ANDERE RASSEN
Een BD kan de training laten volgen door personen met een ander ras dan de Bouvier
mits:
a. de BD de regel hanteert; op elke 5 trainende leden met een Bouvier, één persoon
met een ander ras;
b. deze persoon lid is van een werkhondenvereniging.
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AANVRAAG EXAMENS EN WEDSTRIJDEN
Alle evenementen dienen georganiseerd te worden volgens de regels gesteld door de
Commissie Werkhonden en de NBC. Zie hiervoor artikel 21 van dit Vademecum en de
website van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer
www.commissiewerkhonden.nl.
Indien er meerdere wedstrijden op dezelfde dag worden aangevraagd, beslist de
Commissie Africhting welk(e) evenement(en) er doorgang vindt/vinden.

ANNULEREN VAN EXAMENS/WEDSTRIJDEN
Het annuleren van examens/wedstrijden kan alleen na overleg met de Commissaris
Africhting en conform de regels van de Commissie Werkhonden.
Tegen dressuurgroepen die zich hier niet aan houden of zij die meerdere malen een
examen/wedstrijd afzeggen, zullen strenge maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld
schorsing van de dressuurgroep voor een bepaalde periode.
Indien het examen/wedstrijd geen doorgang kan vinden dienen de inschrijfgelden aan de
inschrijvers te worden gerestitueerd.
Eventuele aanspraken van uitgenodigde keurmeesters c.q. officials dienen te worden
gehonoreerd.

EXAMENS
Voor aanvang van het examen c.q. wedstrijd dienen de formulieren, werkboekjes,
rashondenlogboeken e.d. ingevuld aanwezig te zijn.
Elke BD organiseert tenminste één examen per jaar.

EXAMEN- EN WEDSTRIJDFORMULIEREN
Kwalificatielijsten en beoordelingslijsten, alsmede te volgen procedures zijn te
downloaden op de website van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer
www.commissiewerkhonden.nl.
Kwalificatielijsten dienen tevens binnen 1 week na het examen c.q. wedstrijd naar het
betreffende lid van de Commissie Africhting te worden gestuurd.
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PAKWERKERSLEGITIMATIE EN KWALIFICATIES
A B C PAKWERKERS
De NBC kent 3 groepen pakwerkers:
1. C pakwerkers: NBC examenpakwerkers;
2. B pakwerkers: NBC examenpakwerkers en voorlopige wedstrijdpakwerkers;
3. A pakwerkers: NBC examenpakwerkers en wedstrijdpakwerkers.
De NBC conformeert zich aan het pakwerkersreglement van de NBG (Nederlandse Bond
van Gebruikshondensportvereniging. Dit pakwerkersreglement is te vinden op de site van
de NBG http://www.nbg-hondensport.nl/formulieren/nbgpakwerkersopleiding.pdf.
De NBC maakt op dit reglement de volgende uitzonderingen:
Kwalificaties kunnen behaald worden op pakwerkersexamens als afsluiting van
pakwerkerscursussen georganiseerd door zowel de NBG als door een rasvereniging
Kwalificaties behaald op deze pakwerkersexamens worden alleen erkend c.q.
overgenomen indien het examen is gekeurd door een daartoe bevoegde
africhtingskeurmeester.
Behaald de pakwerker tijdens een pakwerkersexamen 96 punten of meer, dan geeft
dit recht op deelname aan de Landelijke Pakwerkersdag van de NBG.
De behaalde kwalificatie behaald op een regionaal NBG pakwerkersexamen of
pakwerkersexamen georganiseerd door een rasvereniging, zal aangeven of men A, B
of C pakwerker is voor het aankomende jaar. 70-89 punten = C-kwalificatie, 90-95
punten = B-kwalificatie en 96-100 punten = A-kwalificatie. Indien op de landelijke
pakwerkersdag de pakwerker wordt beoordeeld tussen de 90 en 95 punten, blijft de
behaalde A-kwalificatie op het eerder afgelegde pakwerkersexamen geldig. Echter,
behaald de pakwerker op de landelijke pakwerkersdag onverhoopt minder dan 90
punten, dan wordt de kwalificatie teruggebracht naar een B-kwalificatie.
Op hoofdevenementen van de NBC, t.w. het Nederlands Kampioenschap IPO III en
de Individuele IPO I en II wedstrijd mogen alleen pakwerkers met een A-kwalificatie
draaien. Mocht de NBC onverhoopt niet beschikken over pakwerkers met een Akwalificatie, zullen voor deze wedstrijden pakwerkers met een A-kwalificatie van de
NBG of andere rasverenigingen worden uitgenodigd.
NBC pakwerkers krijgen een pakwerkers legitimatiepas, voorzien van pasfoto en
vermelding van de kwalificatie en het jaartal waarvoor deze kwalificatie geldig is.
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CLUBWINNAAR IPO III DER NBC
Deze IPO wedstrijd zal zo mogelijk jaarlijks worden gehouden op een door het bestuur
der NBC te bepalen plaats en datum.
Voorwaarden voor deelname aan dit kampioenschap zullen elk jaar door het bestuur der
NBC worden vastgesteld.

IPO I EN II WEDSTRIJD
Deze zal zo mogelijk jaarlijks worden gehouden op een door het bestuur der NBC te
bepalen plaats en datum.
Men mag met dezelfde hond geen tweemaal in dezelfde africhtingsklasse deelnemen,
tenzij de hond onvoldoende resultaat heeft behaald in de betreffende africhtingsklasse.
Verdere voorwaarden voor deelname aan deze wedstrijd zullen elk jaar door het bestuur
der NBC worden vastgesteld.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR WERKHONDEN
Dit wordt onder auspiciën van de Commissie Werkhonden georganiseerd.
De kwalificaties voor deelname aan dit kampioenschap worden ieder jaar door de
Commissie Werkhonden vastgesteld.

VERBODEN MIDDELEN
Dit zijn alle middelen welke geacht moeten worden de normale proporties te buiten te
gaan.

CLUBBLADEN
BD’s welke een clubblad/periodiek of iets dergelijks laten verschijnen, dienen in ieder
geval de Commissaris Africhting der NBC een exemplaar te doen toekomen.

SPERDATA
Door de Commissie Werkhonden en door het bestuur der NBC kunnen bepaalde data als
sperdata worden aangemerkt.
Op deze data kunnen door BD’s geen evenementen worden georganiseerd.
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REGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET NBC
AFRICHTINGINSIGNE EN HET AFRICHTINGONDERSCHEIDINGSTEKEN
Ieder africhtinglid dat het hiervoor vastgestelde aantal punten met een raszuivere Bouvier
heeft behaald, kan bij het bestuur der NBC via de Commissaris Africhting op een
speciaal daarvoor bestemd formulier, met bijvoeging van een kopie van het
rashondenlogboek of certificaat met puntenlijst een aanvraag indienen ter verkrijging van
het NBC africhtinginsigne c.q. africhtingonderscheidingsteken.
Punten hiervoor worden alleen gegeven op door de NBC of Raad van Beheer erkende
examens en wedstrijden in Nederland, Interland wedstrijden voor bouviers, het
Wereldkampioenschap voor bouviers, op certificaatkeuringen der KNPV en op de door
de FCI georganiseerde Europese- en Wereldkampioenschappen.
De benodigde punten kunnen alleen met die honden worden behaald die door de
aanvrager zelf voor het betreffende examen c.q. wedstrijd zijn voorgebracht.
Het uitlenen van IPO III honden ter herhaling van het IPO III examen om daarmede
punten te behalen voor het africhtinginsigne of -onderscheidingsteken, is verboden.
De punten beginnen te tellen bij het eerste geslaagde examen.
Het IPO I-, IPO II-, VZH- en UV examen kan slechts eenmaal met dezelfde hond worden
gewaardeerd.
Een IPO III-, Sph examen en een combinatiewedstrijd kan naar believen worden
herhaald ter verkrijging van punten.
Het deelnemen van IPO I en IPO II honden aan de IPO I en II wedstrijd der NBC, waarbij
aan alle exameneisen wordt voldaan, wordt gewaardeerd als een ABC wedstrijd.
KNPV keuringen PH I, PH II en Object Bewaking tellen mee om punten te behalen. De
punten kunnen alleen met die honden worden behaald die door de aanvrager zelf op de
desbetreffende keuring zijn voorgebracht.
Indien een geleider op een examen twee of meerdere honden voorbrengt, onverschillig in
welke klasse, kan hij voor elk door hem voorgebrachte hond punten krijgen, mits hij niet
in strijd handelt met de bepalingen van deze richtlijnen en die van het examenreglement.
De punten die behaald worden, komen op naam van de geleider die de hond heeft
voorgebracht, dus niet op naam van de hond of diens eigenaar.
Bij overdracht (bijv. aankoop/verkoop) van een IPO III hond, KNPV hond of Sph.hond
worden pas punten gegeven aan de nieuwe eigenaar/geleider als het laatste
gelijkwaardige certificaat, onder de vorige eigenaar/geleider behaald, tenminste één jaar
oud is. Hetzelfde geldt voor honden ouder dan zes jaar.
Het africhtinginsigne en het africhtingonderscheidingsteken staan op naam van de
geleider en is onoverdraagbaar.

Nederlandse Bouvier Club

Vademecum (versie 01-2012)

blad 15

Het onrechtmatig dragen van africhtinginsignes en NBC africhtingonderscheidingstekens
is verboden.
Behaald moet worden:


voor het africhtinginsigne in brons:
20 punten
die echter binnen een tijdsverloop van 2 jaar behaald moeten worden, vanaf het
eerste geslaagde examen.



voor het africhtinginsigne in zilver:
35 punten
die echter binnen een tijdsverloop van 3 jaar behaald moeten worden, vanaf het
eerste geslaagde examen.



voor het africhtinginsigne in goud:
50 punten
die echter binnen een tijdsverloop van 6 jaar behaald moeten worden, vanaf het
eerste geslaagde examen.



voor het africhtingonderscheidingsteken:
zonder tijdslimiet.

150 punten

Het Gouden africhtinginsigne en het Africhtingonderscheidingsteken worden jaarlijks op
de Algemene Ledenvergadering uitgereikt.
Deelnemers aan de jaarlijkse wedstrijd IPO III der NBC krijgen 10 punten extra als zij
slagen met de kwalificatie ‘uitmuntend’, 5 punten extra als zij slagen met de kwalificatie
‘zeer goed’ en 3 punten extra als zij slagen met de kwalificatie ‘goed’.
Deelnemers aan de jaarlijkse wedstrijd om het Nederlands kampioenschap van de
Commissie Werkhonden krijgen 15 punten extra als zij slagen met de kwalificatie
‘uitmuntend’, 10 punten extra als zij slagen met de kwalificatie ‘zeer goed’ en 5 punten
extra als zij slagen met de kwalificatie ‘goed’.
Deelnemers aan de door de FCI georganiseerde Europese- en Wereld
africhtingkampioenschappen krijgen 25 punten extra als zij slagen met de kwalificatie
‘uitmuntend’. Deelnemers die slagen met de kwalificatie ‘zeer goed’ krijgen 15 punten
extra en deelnemers die slagen met de kwalificatie ‘goed’ krijgen 10 punten extra.
Deelnemers aan een africhtingwedstrijd met het volledige programma (A, B en C) krijgen
3 punten extra als zij slagen met de kwalificatie ‘uitmuntend’, 2 punten extra als zij slagen
met de kwalificatie ‘zeer goed’ en 1 punt extra als zij slagen met de kwalificatie ‘goed’.
Deelnemers aan een KNPV keuring en een certificaat behalen ‘met lof’ krijgen 3 punten
extra.
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Geslaagd met kwalificatie
Examen

‘Geslaagd’ ‘Voldoende’
punten
punten

UV

1

VZH

1

‘Goed’
punten

‘Zeer Goed’ ‘Uitmuntend’
punten
punten

IPO I

1

3

4

5

IPO II

3

5

6

7

IPO III

5

7

8

9

Sph. I

3

5

6

7

Sph. II

4

6

7

8

KNPV Obj.

4

met lof

7

KNPV PH I

6

met lof

9

KNPV PH II

8

met lof 11

A B C wedstrijd

+1

+2

+3

Combinatiewedstrijd

+1

+2

+3

IPO III wedstrijd NBC

+3

+5

+10

Intern. IPO I+II wedstrijd

+3

+5

+10

WK Bouviers IPO III

+5

+10

+15

Nederlands kamp. CWH

+5

+10

+15

FCI kampioenschap

+10

+15

+25
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REGLEMENT COMPETITIE NBC AFRICHTER VAN HET JAAR
Onderstaand reglement is opgesteld voor de competitie “NBC africhter van het jaar in
aanvulling op het examen- en wedstrijdreglement vastgesteld door de Commissie
Werkhonden.
De doelstellingen van deze competitie zijn:
Het stimuleren van deelname door leden van de NBC met een werkende bouvier
aan zoveel mogelijk africhtingevenementen onder auspiciën van de NBC, hetzij
door de NBC zelf, hetzij door een aangesloten Bouvier Dressuurgroep. Ook
wedstrijden die voortkomen uit internationale samenwerkingsverbanden met de
NBC (wereldkampioenschap en landenwedstrijd) vallen hieronder.
Door een competitie de meest constante africhtingcombinatie binnen de NBC over
een kalenderjaar vast te stellen.
Onervaren combinaties aan te moedigen tot deelname aan africhtingsevenementen.
Reglement:
o

Aan de competitie wordt automatisch deelgenomen door leden van de NBC.

o

Zowel VZH, IPO I, IPO II en IPO III combinaties kunnen deelnemen.

o

Per NBC wedstrijd of een door een BD georganiseerde wedstrijd (bijv. Niervaertbokaal
en Spijker Cup) kunnen deelnemende bouvier combinaties punten verzamelen. Ook het
Wereldkampioenschap en de Interlands die buiten Nederland georganiseerd worden
tellen mee in deze competitie.

o

De punten worden ontvangen door een combinatie (geleider/bouvier).

o

Wanneer een combinatie is gezakt op 1 van de onderdelen, dan ontvangt men geen
punten.

o

Per onderdeel zijn maximaal 10 punten te verdienen voor de winnaar van de wedstrijd
(de uitslag wordt dus niet gekoppeld aan kwalificaties).

o

Voor een ABC-wedstrijd is de puntenverdeling als volgt: 30 punten voor nr. 1; 27 punten
voor nr. 2; 24 punten voor nummer 3; etc. tot minimaal 3 punten per deelnemende
combinatie (1 punt per geslaagd onderdeel).
Voor een BC-wedstrijd kan maximaal 20 punten verdiend worden door de nr. 1.
Een wedstrijd op één onderdeel (bijv. een C-wedstrijd) kan de winnaar maximaal 10
punten opleveren.

o

Een VZH-wedstrijd kan de nummer 1 maximaal 10 punten opleveren.

o

IPO I en II combinaties kunnen maximaal 1 jaar punten halen in dezelfde categorie, dus 1
jaar in IPO I en daarna maximaal 1 jaar in IPO II. Het jaar gaat in op het moment dat voor
de eerste keer in de betreffende categorie wordt deelgenomen, ongeacht of er dan
punten behaald worden.

o

Bij het Nederlands- en het Wereldkampioenschap wordt vanwege de zwaarte
van deze wedstrijden een vermenigvuldigingsfactor 1,5 toegepast op de
behaalde punten.
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o

Bij een teamwedstrijd is niet het individuele- maar het team resultaat bepalend voor de te
behalen punten. Komt een combinatie uit in meerdere teams dan worden alleen de
punten toegekend behaald binnen het best geklasseerde team in de betreffende
wedstrijd.

o

Aan het eind van ieder kalenderjaar worden de punten behaald op de wedstrijden die
meetellen binnen de competitie per combinatie opgeteld. De combinatie met de meeste
punten wordt “NBC africhter van het jaar”.

o

De combinatie die uitkomt in de VZH en/of IPO I&II klasse en het hoogste aantal punten
behaalt over een kalenderjaar mag zich “NBC Broekie van het jaar” noemen.

o

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Commissie Africhting.

Dit competitiereglement staat op de website zoals ook de stand die na elke wedstrijd wordt
aangepast met de laatste resultaten.
1. In het Bouvier Nieuws wordt de stand gepubliceerd.
2. De Commissie Africhting is verantwoordelijk voor de puntenverdeling.
3. De NBC stelt prijzen beschikbaar voor de eerste 3 plaatsen in het eindklassement en
voor de “NBC Broekie van het jaar”.
4. De huldiging van de “NBC africhter van het jaar” en de “NBC Broekie van het jaar”
geschiedt tijdens Algemene Ledenvergadering van het komende jaar.
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2. AFRICHTINGREGLEMENT
Voor het actuele reglement verwijzen wij u naar de website van de Commissie Werkhonden
van de Raad van Beheer www.commissiewerkhonden.nl/downloads.htm

EXAMEN- EN WEDSTRIJDREGLEMENT WERKHONDEN
Voor het actuele reglement verwijzen wij u naar de website van de Commissie Werkhonden
van de Raad van Beheer www.commissiewerkhonden.nl/downloads.htm

INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN EN WEDSTRIJDEN IN TEAMVERBAND
1. Wedstrijden worden onderscheiden in individuele wedstrijden en wedstrijden in
teamverband.
2. Bij wedstrijden in teamverband moeten de van een team deel uitmakende honden
eigendom zijn van leden van één vereniging. De teams moeten voor het overige
voldoen aan de door de organisator opgestelde regels.
3. Indien de teams bestaan uit twee of drie combinaties, ter keuze van de organisator,
dan tellen de resultaten van alle combinaties mee voor het eindresultaat. Indien de
teams bestaan uit meer dan drie combinaties, dan tellen, ter keuze van de
organisator, alleen de resultaten van de twee dan wel drie bestgeplaatste
combinaties mee voor het eindresultaat.
4. In afwijking van het derde lid kunnen ook wedstrijden in teamverband georganiseerd
worden, waarbij voor een team de verschillende afdelingen van het betreffende IPOprogramma door verschillende combinaties wordt uitgevoerd.

COMBINATIEWEDSTRIJD - BEOORDELING
1. Bij een combinatiewedstrijd worden de deelnemende combinaties altijd op alle
onderdelen beoordeeld.
2. Beoordeling vindt plaats in volgorde van loting, waarbij voor de reuen en teven apart
wordt geloot.
3. Bij de beoordeling op exterieur worden eerst de reuen en daarna de teven gekeurd
en gekwalificeerd op de voor exposities gebruikelijke wijze, behoudens het bepaalde
in het vierde lid. De exterieurkeurmeester moet cryptorchide, monorchide en
gecastreerde reuen uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.
4. Nadat alle reuen en teven zijn gekeurd worden alle honden tot één groep
samengevoegd, waarna alle honden, ongeacht hun geslacht, in onderlinge volgorde
worden geplaatst.

COMBINATIEWEDSTRIJD INDIVIDUEEL
1. Bij een in individueel verband gehouden combinatiewedstrijd worden alle combinaties
eerst geplaatst in volgorde van het door ieder behaalde puntentotaal in de afdelingen
B en C van het betreffende IPO-programma.
2. Vervolgens wordt aan de hoogstgeplaatste combinatie één punt toegekend, aan de
daaropvolgende combinatie twee punten en zo vervolgens oplopend tot de laagst
geplaatste combinatie.
3. Daarna wordt het tweede lid toegepast op de volgorde, omschreven bij
‘Combinatiewedstrijd – beoordeling’, vierde lid.
4. Vervolgens worden voor iedere combinatie de krachtens het tweede lid en de
krachtens het derde lid toegekende punten bij elkaar opgeteld. Het aldus
verkregen puntentotaal wordt aan de combinatie toegekend.
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5. Tenslotte worden voor de einduitslag de combinaties geplaatst in onderlinge volgorde
met dien verstande dat, behoudens het bepaalde in het volgende lid en in artikel
VII.9, de combinatie met het laagste puntentotaal de eerste plaats krijgt, de
combinatie met het één na laagste aantal totaalpunten, de tweede plaats en zo
vervolgens tot de combinatie met het hoogste puntentotaal het laatste geplaatst
wordt.
6. Indien bij de toepassing van het vierde lid aan twee of meer combinaties een gelijk
puntenaantal moest worden toegekend, dan geeft het in afdeling C behaalde aantal
punten de doorslag. Zijn deze aantallen ook gelijk, dan beslist het bij toepassing van
het derde lid toegekende aantal punten. Zijn ook deze aantallen gelijk, dan beslist het
lot. De plaatsing is nooit afhankelijk van het niveau van het uitgevoerde IPOprogramma.

COMBINATIEWEDSTRIJD IN TEAMVERBAND
Bij een in teamverband gehouden combinatiewedstrijd worden de, zoals beschreven bij
‘Combinatiewedstrijd individueel’ , vierde lid, aan de daarvoor, zoals beschreven bij
‘Individuele wedstrijden en wedstrijden in teamverband’ in aanmerking komende
combinaties van één team toegekende punten bij elkaar opgeteld. Het aldus verkregen
puntentotaal wordt aan het betreffende team toegekend. Vervolgens worden het vijfde en
zesde lid, zoals beschreven bij ‘Combinatiewedstrijd individueel’ zo veel mogelijk
overeenkomstig toegepast.

COMBINATIEWEDSTRIJD ALGEMEEN
1. Indien bij een in individueel verband gehouden combinatiewedstrijd door een
combinatie in de afdelingen B of C van het betreffende IPO-programma minder dan
70 punten per afdeling behaald wordt behaald of indien de hond bij de beoordeling op
exterieur niet tenminste de kwalificatie ‘goed’ behaalt, dan wordt die combinatie voor
de einduitslag geplaatst ná de combinaties die wel aan deze eisen voldoen, ongeacht
de aan die combinatie toegekende puntentotalen.
2. Indien bij een in teamverband gehouden combinatiewedstrijd een combinatie niet
voldoet aan de in het eerste lid bedoelde eisen, dan wordt het team waarvan die
combinatie deel uitmaakt voor de einduitslag geplaatst ná de teams waarvan alle
combinaties wel aan deze eisen voldoen, ongeacht de aan die teams toegekende
aantallen punten.

KEURMEESTERSREGLEMENT WERKHONDEN
Voor het actuele reglement verwijzen wij u naar de website van de Commissie Werkhonden
van de Raad van Beheer www.commissiewerkhonden.nl/downloads.htm
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3. FORMULIEREN
KEURLIJSTEN CWH
Voor de actuele keurlijsten verwijzen wij u naar de website van de Commissie
Werkhonden van de Raad van Beheer
www.commissiewerkhonden.nl/downloads.htm

INSCHRIJFFORMULIEREN NBC WEDSTRIJDEN
Voor het actuele inschrijfformulier NBC wedstrijden verwijzen wij u naar de website van
de NBC www.bouvierclub.nl

OVERIGE FORMULIEREN
Het formulier ‘Aanvraag ter verkrijging van een africhtingonderscheiding’ (Excel) en
‘Ledenlijst Bouvier Dressuurgroepen’ (Word) worden u op verzoek digitaal toegezonden.
Op de volgende bladzijden vind u een voorbeeld van deze formulieren.
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