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Leden van de Algemene Vergadering

Persingen, 16/01/11

: Pré-advies Hoofdbestuur inzake voorstel provinciale Zuid-Holland/Utrecht
met kenmerk ZH-LL 10-019
: GH/ 11-006443

Aan de leden van de Algemene Vergadering,
Wij hebben het voorstel besproken en zijn tot de volgende conclusie gekomen.
In onze motivatie zij wij uitgegaan van diverse componenten:


Onze VDH kringgroepen een gastvrije uitstraling te geven;



De toegankelijkheid voor examens laagdrempelig te houden;



Dit geldt voor alle ras- en rasloze honden;



Door middel van open gastvrije opstelling gast- deelnemers op examens nader
kennis te laten maken met de VDH met mogelijk als gevolg een VDH
lidmaatschap en of aanschaf van een Duitse Herder als volgende hond;



Op wedstrijden het VDH lidmaatschap van deelnemers met een Duitse Herder te
handhaven. Dit om onze rasvereniging te beschermen. De deelnemers op
wedstrijden hebben de examen fase al gepasseerd. Wij mogen verwachten dat zij
al ingeburgerd zijn in de africhtingswereld en dat als zij in het bezit zijn van een
Duitse Herder ook lid zijn van de VDH. Deze eis hier is voor ons gerechtvaardigd
om onze rasvereniging te beschermen.

Gezien deze motivatie steunen wij het voorstel van Zuid-Holland/Utrecht niet omdat er
geen verschil wordt gemaakt tussen examens en wedstrijden.

Het Hoofdbestuur dient hierbij het volgende voorstel in:
1. Bij deelname aan een examen moeten de eigenaar en geleider lid zijn van een door
de Raad van Beheer erkende rasvereniging, de NBG of de KNPV.
2. Bij deelname aan een wedstrijd binnen de VDH moeten de eigenaar en de geleider
van een raszuivere Duitse Herder lid zijn van de VDH. De eigenaar en geleider van
een rasloze hond of een rashond anders dan een Duitse Herder moeten lid zijn van
een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, de NBG of de KNPV.
Het advies Zuid-Holland/utrecht te verwerpen en het advies van het Hoofdbestuur over te
nemen waarbij de voorschriften met betrekking tot de organisatie van en deelname aan
africhtingsevenementen en het wedstrijdreglement voor VDH-africhtingswedstrijden zullen
aangepast worden.
Hoogachtend,
Namens het hoofdbestuur
van de V.D.H.

G.W.M. Hofman-Knoop secretaris
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Aan het Hoofd bestuur VDH/ Leden Algemene Vergadering
p/a Mevr. G. Hofman
Thornsestraat 16
6575 JJ PERSINGEN

ZH-LL 10-019

Bodegraven, 13 oktober 2010

Geacht bestuur en leden van de Algemene Vergadering,

In het vademecum is het punt 2c op bladzijde 80 met betrekking tot het aanvragen van
africhtingsevenementen ons inziens niet correct verwoord. (zie bijlage).
Punt 2c op blz 80 geeft een beeld dat

a. voor tweeërlei uitleg vatbaar is
b. zeer onduidelijk.

Voorbeeld: Nu is het zo dat een rashond, niet zijnde een DH, wel mee mag doen op een
examen of wedstrijd als deze lid is van een werkhondenvereniging maar een DH niet.
Dit punt van ongelijkheid moet ons inziens aangepast worden.
Wij stellen voor punt 2c op blz 80 te wijzigen in:
Deelnemen mogen geleiders die lid zijn van de VDH, overige rasverenigingen en de NBG
vereniging. De lidmaatschapskaart van geleider en eventuele eigenaar moet voor aanvang
van het evenement aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet.
Namens het PB van de Provinciale Afdeling Zuid Holland
Secr. Lia Lijffijt
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Voorschriften m.b.t. de organisatie van en deelname
aan africhtingsevenementen
1. Voor deelname aan wedstrijden die in aanmerking komen voor de selectieprocedures NIAK en/of WUSV geldt dat,
Duitse Herdershonden alleen aan africhtingswedstrijden mogen deelnemen, indien zij nakomeling zijn van op
fokgeschiktheid goedgekeurde ouders en/of zelf in het bezit zijn van geldige keurklasse.
Leden die, voordat zij lid waren van de V.D.H., reeds in het bezit waren van een Duitse Herdershond, kunnen voor
het deelnemen aan voornoemde africhtingswedstrijden dispensatie van het Hoofdbestuur van de V.D.H. krijgen,
voor zover de eigenaar zelf als geleider van deze hond optreedt en de betreffende hond op een FGK is afgewezen.
Honden moeten in het bezit zijn van een IPO/VPG diploma en/of deelcertificaat (indien van toepassing) alvorens
deel te kunnen nemen aan V.D.H. africhtingswedstrijden, hoe dan ook genaamd.
2. Voor alle deelnemende honden moeten de volgende papieren aanwezig zijn.
a. Stamboom. Deze dient op naam van de eigenaar te staan. Een in het buitenland gefokte Duitse Herdershond,
met een Nederlandse eigenaar, dient ingeschreven te zijn in het N.H.S.B. Een kopie van de stamboom is ook
toegestaan, mits de kopie na het eerste examen is voorzien van een keurmeesterstempel en paraaf.
b. Rashondenlogboek. Bij alle stambomen moet een rashondenlogboek van de Raad van Beheer aanwezig zijn.
c. Lidmaatschapskaart. Er dient voor aanvang van het evenement een geldige, originele, lidmaatschapskaart van
zowel de geleider als de eigenaar overhandigd te worden. Bij deelname van een hond, niet zijnde een Duitse
Herder, een geldige lidmaatschapskaart van de desbetreffende (ras)vereniging.
d. Verklaring. Indien de eigenaar van de hond in het buitenland woonachtig is, dan moet er een schriftelijke
verklaring worden overhandigd dat de eigenaar akkoord gaat met deelname aan het evenement. Indien de
eigenaar tevens geleider is dan dient deze een geldig lidmaatschapsbewijs, van de in zijn/haar land gevestigde
werkhondenvereniging, te overleggen.
e. Indien een deelnemer, om welke redenen dan ook, niet in het bezit is van de vereiste papieren, mag hij/zij niet
aan het evenement deelnemen.
f. Buitenlandse deelnemers op V.D.H. wedstrijden. Het is aan buitenlandse deelnemers toegestaan om met hun
Duitse Herder deel te nemen aan V.D.H. africhtingswedstrijden, ook indien betreffende hond niet in het bezit is
van een IPO africhtingscertificaat. Betreffende hond moet in ieder geval in het bezit zijn van een VPG certificaat.
De hond moet deelnemen in die klasse waarvan hij het hoogste certificaat heeft behaald. Zie verder punt D.
g. Aan de keurmeester moet het evenementnummer worden getoond. Zonder dit nummer mag een keurmeester
niet keuren.

