Bijlage bij het intern reglement NVBK
INTERN REGLEMENT GLOBAL RING – 2022 (Bestuursorgaan NVBK)
Aansluiten Globalring:
- Elke liefhebber, niet gedomicilieerd in België, zal moeten aansluiten via GMI of lid worden in een
Belgische club.
- Zodra er vijf liefhebbers/spelers GMI van eenzelfde land zijn, kan er een coach aangesteld worden. Deze
coach is om de vier jaar herkiesbaar.
- Een coach van het ene land bemoeit zich niet met een ander land.
- Een coach wordt verkozen door de actieve spelers, aanvalsmannen en keurders van zijn land, dit met 51%
van de stemmen.
- Belgische clubs sluiten aan volgens regelgeving.
Voorbeeld aanstellen coach
Actieve leden = (spelers – keurders – aanvalsmannen)
Land A
5 actieve leden
Kiezen een coach

Land B
minder dan 5 actieve leden
geen coach

Zodra er geen 5 actieve leden meer zijn valt het stemrecht en de zetel in de commissie van die coach weg.
Van het ogenblik dat er terug 5 actief zijn kan deze coach terug zetelen en stemmen.
Leden die niet of niet meer spelen, keuren of in het pak lopen, zijn geen actieve leden. Bij hervatting kunnen
ze terug als actief beschouwd worden.
De activiteit van de leden word bepaald na verloop van de helft van het aantal aangevraagde wedstrijden
gedurende het sportseizoen..
Commissie "Global ring
a) commissie Global wordt samengesteld uit 1 coördinator en 1 eventuele hulp coördinator een secretaris,
een lid van het bestuursorgaan NVBK en een aantal raadsleden en/of coaches.
Allen, behalve lid bestuursorgaan, worden verkozen door de actieve leden global, aanwezig op de
algemene vergadering. (50+1)
De commissieleden zijn herkiesbaar na 4 jaar, indien geen nieuwe kandidaten steeds
vertrouwensstemming = 50 +1 )
Per club kan slechts één commissielid en/of coördinator zetelen.
Een verkozen buitenlandse coach mag en kan eveneens zetelen in deze commissie.
Binnen de commissie zelf wordt een uitvoerend comite aangesteld die verantwoordelijk is voor de vlotte
gang van zaken, indien nodig. Dit zal bestaan uit de drie coordinators, secretaris en lid van het
bestuursorgaan NVBK.
De leden van deze commissie kunnen steeds tussenkomen voor aanvang, tijdens verloop en na een
wedstrijd of kampioenschap, weliswaar op discrete wijze.
b) coordinator + hulp co aanvalsmannen zijn verantwoordelijk voor vorming van jonge en nieuwe
aanvalsmannen, waar nodig doen ze voorstellen aanpassing reglementering werkwijze enz..(herkiesbaar na
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4 jaar)
c) coordinator + hulp co keurders......idem als b)
Kandidaat keurders dienen minimum drie jaar wedstrijdervaring als speler te hebben.
Na drie proefkeuringen, aangeduid op voorhand, zal er tevens een theoretisch examen afgenomen
worden, dit in het verbondsgebouw.
Tijdens het proefkeuren zullen de kandidaat keurders zelf een puntenblad invullen welk later geëvalueerd
zal worden door de beide erkende wedstrijd keurders van dienst.
Indien er geen opmerkelijke bezwaren zijn na deze drie proefkeuringen kan men deelnemen aan het
theoretisch gedeelte.
Het examen zal worden afgenomen in de aanwezigheid van twee global commissieleden en de global
secretaris.
LET WEL: coördinators van aanvalsmannen en keurders brengen steeds verslag uit bij het NVBK en de
global commissie die, gezamenlijk, de uiteindelijke beslissing neemt en rechtvaardigt en/of mededeelt (dit
om discussies en vetes onderling te vermijden)
Coördinatie (coach)
De verkozen coaches dienen het NVBK reglement te respecteren doch kunnen, indien nodig, bijkomende
regels in hun eigen land aanpassen ten voordele van de sport.
Zo kunnen er interne wedstrijden op nationaal vlak georganiseerd worden, die weliswaar niet meetellen
voor de Internationale ranking.
Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het aanstellen van kandidaat keurders en aanvalsmannen en hebben
de mogelijkheid om deze mensen volwaardig in te schakelen bij wedstrijden of evenementen in eigen land,
behalve Internationaal kampioenschap.
Zodra ze vaststellen dat hun keurder of aanvalsman bereid en klaar is om een Internationale licentie te
bekomen, kunnen ze die voorstellen aan het bestuur NVBK.
Zodra er een aantal kandidaten zijn, zal het NVBK het nodige doen om de examens af te nemen en te
beoordelen, zodoende bij een positief resultaat de licentie uit te reiken aan de betrokkene. Deze testen
vinden steeds plaats in België, zetel van het NVBK.
Algemene vergadering:
Jaarlijks is er een algemene vergadering, samen met het dagelijks bestuur NVBK, waar elk lid het recht
heeft om eventuele voorstellen in te dienen. Voorstellen dienen minimum 1 week voor aanvang
vergadering overgemaakt te worden aan het NVBK en secretaris global.
Deze vergadering vind plaats in het verbondsgebouw elke 1° zaterdag van december.
De dagorde wordt samengesteld binnen het NVBK en wordt eventueel overgemaakt aan de secretaris,
welk dit op zijn beurt aan alle aangesloten global clubs en GMI-leden bezorgd.
1-voorvergadering commissieleden global (indien nodig)
2-voorvergadering commissie, coaches, coördinators aanvalsmannen en coördinators keurder
3- vergadering leden
Elk land en /of club dient aangesloten te zijn bij het NVBK. Deelnemers die niet binnen een aangesloten
club zijn, kunnen steeds GMI lid worden. Deze GMI leden mogen de algemene vergadering bijwonen doch
zonder enig stemrecht. (eventuele coach heeft 1 stem)
Verder kunnen zij geen bestuursfunctie uitvoeren.
De taak van aanvalsman of keurder is enkel mogelijk, indien ze aangesloten zijn bij een club.
Uitzondering is enkel mogelijk voor een aanvalsman indien er geen club in zijn land is aangesloten, doch dit
geldt enkel voor gewone wedstrijden.
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Gezien het Internationaal kader is er een mogelijkheid, voor een buitenlandse coach, om een stem uit te
brengen bij volmacht. De stem bij volmacht moet schriftelijk overgemaakt worden aan het NVBK, dit daags
voor aanvang van de vergadering en moet duidelijk het standpunt vermelden. Let wel, dit is enkel van
toepassing indien er een stemming nodig is voor wijziging van het programma. Zie opmerkingen onder.

Opmerkingen
Reglementering programma:
Wijzigingen aan het programma zelf, waarbij men eventueel de methode van africhting zou moeten
aanpassen, wordt gestemd door algemene ledenvergadering, eventueel via referendum.
Alle andere niet-technische zaken kunnen door bestuur (en) beslist worden.
Eventuele klachten kan men indienen bij de commissie of het NVBK, beroep tegen een genomen sanctie of
beslissing kan enkel bij het bestuursorgaan van het NVBK. (zie intern reglement NVBK)
GMI “Global member Individual”.
Het is ook mogelijk om binnen het NVBK “individueel” aan te sluiten voor de NVBK-Globalring, dit voor
spelers die geen club hebben zoals vele buitenlanders. Voor 20 euro/jaar zijn ze lid bij het GMI, de virtuele
club van het NVBK. Zo kunnen ook deze mensen een wedstrijd organiseren bij een bevriende club, vermits
40 euro taks te betalen op voorhand aan het secretariaat van het NVBK. Individuele leden, die geen coach
hebben kunnen niet zetelen in de commissie maar mogen wel de algemene vergadering bijwonen
weliswaar zonder stemrecht.
Wedstrijden global:
- Indien men een wedstrijd wil organiseren zal de coach van het betrokken land het NVBK hiervan op de
hoogte brengen, dit voor aanvang van het sportseizoen. Hetzelfde voor een GMI waar nog geen coach
voorzien is. Duidelijk vermelden of het een Nationale wedstrijd of Internationale wedstrijd is.
- Enkel Internationale wedstrijden tellen mee voor de ranking Internationaal kampioenschap. Reglementair
aangevraagde, nationale, wedstrijden tellen enkel voor overgang van categorie en/of voor eventuele
ranking van een Nationaal kampioenschap, indien dit voldoet aan de voorwaarden.
- Alle wedstrijden worden op het nieuwe inschrijftool genoteerd waar de liefhebber zich kan inschrijven.
- Inschrijvingen voor wedstrijden zullen moeten gebeuren via het tool van de ledenadministratie NVBK.
Deelname zonder dergelijke inschrijving zal ongeldig zijn.
Elke speler, niet gedomicilieerd in België of geen lid in een Belgische club, die wenst deel te nemen aan de
NVBK-wedstrijden in 2022 zal zijn GMI-lidmaatschap zelf dienen aan te vragen via onze website.
Een geldige verzekering moet in het werkboek aanwezig zijn bij deelname.
De bestaande werkboeken blijven uiteraard geldig.
Een wedstrijd is slechts geldig als deze tijdig werd aangevraagd en gekeurd word/is door twee erkende
keurders van het NVBK.
Een geldige wedstrijd dient vermeld te zijn in de sportkalender.
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De coach en/of de organiserende club van een wedstrijd zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van het
terreinpersoneel en de uitnodigingen van de ingeschreven deelnemers.
Zij dienen tevens de beste zorgen te besteden aan de voorbereidingen en geen enkel detail te
verwaarlozen. Zij voeren publiciteit, in mate van het mogelijke, ten einde buitenlandse deelnemers aan de
start te krijgen. De organisator zal erop toezien dat het zeker een aandenken voor elke liefhebber voorziet,
zeker voor de eerste 3 van elke categorie.
Zij informeren de deelnemers over de trainingsmogelijkheden, dit voor hun wedstrijd.
Uitslagen van deelnemers die niet voorkomen op een geldige ledenlijst van het NVBK, zijn niet geldig.
Voor elke wedstrijd wordt een rapport opgesteld door de keurders van dienst en overgemaakt aan het
NVBK. Bij het opstellen van dit rapport is het aangewezen de aanvalsman op de hoogte te brengen van
eventuele opmerkingen.
Onkosten keurders en aanvalsmannen zijn vastgelegd, en dienen door de organiserende vereniging ter
plaatse of op voorhand te worden betaald.
Keurders (25 euro), aanvalsmannen (20 euro) en de taks aan het NVBK (40 euro).
Eventueel inschrijvingsgeld valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de organiserende club.
Opmerkingen
Indien een organiserende club om welke reden dan ook zijn wedstrijd wil annuleren, dient dit minstens 8
dagen op voorhand aangekondigd te worden. Dit om onnodige kosten te besparen bij buitenlandse trips.
De reeds ingeschreven deelnemers dienen hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht te worden door de
organiserende club en/of GMI.
Om een geldige wedstrijd te laten doorgaan moet men tenminste over 8 deelnemende honden
beschikken.
Reuen en teven spelen door elkaar. Teven met loopsheid treden aan als laatste.
De proefhond mag geen deelnemer zijn aan dezelfde wedstrijd, ongeacht de categorie.
Terreinpersoneel van de wedstrijddag mag niet deelnemen als speler met een hond.
Aanzoeken van keurders.
Dient schriftelijk te gebeuren om elke betwisting te vermijden. Minimum 2 maanden voor de
wedstrijddatum. Wanneer geen keurders bereid gevonden worden om een wedstrijd te keuren dient ten
laatste één maand voor de wedstrijddatum de verantwoordelijke van het keurderkorps hiervan verwittigd
te worden langs het Nationaal Secretariaat om. Bewijs zal moeten geleverd worden dat de club het nodige
gedaan heeft.
Indeling der categorieën
Alvorens in de cat.3 te kunnen spelen moet de hond volgende stadia doorlopen:
- in cat.1 minstens 2X 160 punten spelen op 200
- in cat.2 minstens 2X 240 punten spelen op 300
De liefhebber kan zolang hij wil in dezelfde categorie blijven. Doch de 3 podiumhonden van de
kampioenschappen in cat.1 en 2 moeten overgaan naar de hogere categorie.
Zolang een deelnemer in cat.3 de 300 punten niet heeft behaald mag hij zijn hond terug inschrijven in de
cat.2.
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Een ringhond mag starten in de Globalring in de categorie waarin hij speelt in zijn land. Een ringhond die
deelneemt in zijn nationaal kampioenschap in de hoogste categorie(bij ons cat.1) moet onmiddellijk
starten in de cat.3 van de Globalring. Dit kan getoetst worden aan de hand van zijn werkboekje.
Kampioenschappen: (Nationaal)
Opmerkingen:
Coaches duiden de kandidaat aanvalsmannen en de keurders aan voor de kampioenschappen en stellen
die voor aan de commissie. Door eventuele loting zullen de definitieve kandidaten kenbaar gemaakt
worden. Let wel, voor aanvang van de loting worden de opmerkingen via de keurdersrapporten nagezien.
De commissie global neemt de ultieme beslissing en de secretaris brengt op zijn beurt al het
terreinpersoneel op de hoogte.
Resultaten van nationale kampioenschappen komen niet in aanmerking voor de ranking van het
Internationaal kampioenschap.
Het terrein
1° Het terrein waarop een Nationaal Kampioenschap wordt betwist moet:
vooraf de goedkeuring wegdragen van de verantwoordelijke van het land waar het kampioenschap
doorgaat.
2° De totale terreinoppervlakte ( terrein en de eventuele andere accommodaties) dient voldoende ruim te
zijn.
VOORWAARDEN TE VERVULLEN OM TE MOGEN DEELNEMEN
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 24 en eventueel 2 reserves. De liefhebbers worden door het
secretariaat van de organisatie op de hoogte gebracht van hun selectie als deelnemer.
Zo de aangeduide mededinger niet opdaagt of niet verwittigd heeft vóór de eerste deelnemer op het
terrein is zal de reserve zijn plaats innemen ook al zou de aangeduide mededinger later nog opdagen.
In aanmerking genomen wedstrijden:
De 3 beste wedstrijden van alle categorieën komen in aanmerking.
Deelnemers.
1° Alle deelnemers met hun hond, inbegrepen de twee reserves moeten aanwezig zijn vóór aanvang van
de wedstrijd. Te verstaan S’MORGENS ( 8 uur)
Belangrijke bepalingen.
Vanaf seizoen 2022 mag er NIET MEER getraind worden op het terrein waar het kampioenschap plaats
vindt, 8 DAGEN voor aanvang.
Reuen en teven spelen door elkaar. Teven met loopsheid treden aan als laatste.
De proefhond mag geen deelnemer zijn aan dezelfde wedstrijd, ongeacht de categorie.
Terreinpersoneel van de wedstrijddag mag niet deelnemen als speler met een hond.
Internationaal kampioenschap (WK)
De keurders worden aangeduid door de commissie-NVBK.
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Twee keurders zijn verplicht. Meestal komen de keurders de dag van tevoren aan zodat ze in alle kalmte het
programma kunnen maken. Vanaf 17 uur, de dag voor het kampioenschap is het wedstrijdveld van de
keurders. Het is aan de organisator om alle mogelijke opties op het terrein te zetten om een degelijk
kampioenschap te laten plaats vinden. De organisatie zorgt ervoor dat de 2 keurders over een gastenkamer
of hotelkamer beschikken, liefst op een plaats niet te ver van het terrein. De organisatie is verplicht een
avondmaal aan te bieden aan beide keurders.
Vanaf 2022 is het ook mogelijk dat de aanvalsmannen en/of keurders kiezen voor een totale onkosten nota
van 75,00 euro per persoon, doch dan zijn ze zelf verantwoordelijk voor de accomodaties.
De ochtend van het kampioenschap biedt de organisatie een ontbijt aan aan beide keurders. Ook een
middagmaal zal aangeboden worden tijdens de pauze. Een avondmaal mag maar hoeft niet, de organisatie
is hier vrij in. De organiserende club moet een persoon ter beschikking stellen van de keurders die de ganse
dag alle karweien op de plein zal opknappen (blokjes, sprongen,…) Ook een ringcommissaris zal de ganse
dag zich met de administratie bezig houden (werkboekje,puntenbladen,…) Gelieve een persoon te voorzien
die op de hoogte is van globalring en van het reglement.
De aanvalsmannen (2 + reserve) worden aangeduid door het comité Globalring-NVBK. Indien de
aanvalsmannen de dag voor het kampioenschap arriveren (buitenlanders) is de organiserende club
verplicht om een avondmaal aan te bieden aan de aanvalsmannen. Eveneens een gastenkamer, of een
hotelkamer wordt ter beschikking gesteld voor de nacht.
Vanaf 2022 is het ook mogelijk dat de aanvalsmannen en/of keurders kiezen voor een totale onkosten nota
van 75,00 euro per persoon, doch dan zijn ze zelf verantwoordelijk voor de accomodaties.
De ochtend van het kampioenschap zal er een ontbijt gegeven worden en tijdens de pauze ‘s middags is er
eveneens een maaltijd voorzien voor de aanvalsmannen. Het is de club vrij om na de wedstrijd nog een
maaltijd aan te bieden.
De organiserende club zal een lokaal ter beschikking stellen waar de aanvalsmannen uit het zicht zijn van
de honden tijdens het gehoorzaamheid en het springwerk. Eveneens zal de organisatie de 2 blank revolvers
of pistolen (6 en 9 mm) ter beschikking stellen van de aanvalsmannen voorzien van genoeg munitie voor de
dag. De aanvalsmannen hebben het recht op gratis flessen water gedurende de ganse dag van het
kampioenschap.
Het terrein
1° Het terrein waarop een Internationaal Kampioenschap wordt betwist moet:
vooraf de goedkeuring wegdragen van de globalcommissie.
2° De totale terreinoppervlakte ( terrein en de eventuele andere accommodaties) dient voldoende ruim te
zijn.
De maximum grootte van het terrein is 60m X 40m. Het ganse terrein moet volledig omheind zijn. In ons
reglement van globalring (logistiek van een wedstrijd) vindt u alle verplichte items terug die op een
wedstrijdplein moeten aanwezig zijn. U, als organiserende club, zal er alles aan doen om het terrein er
netjes en verzorgd te laten uitzien met een maximum zicht en capaciteit voor het publiek.
Het is verplicht om een aparte parking te voorzien voor de deelnemende honden aan het kampioenschap.
Liefst op een rustige plek met weinig passage.
De toegang tot een kampioenschap is betalend. De organiserende club kan een kleine som (3 – 5 euro)
vragen voor de toegang en het programma van de dag (lijst met deelnemers) .
De 3 beste wedstrijden van alle categorieën komen in aanmerking, waarvan 1 in het buitenland.

Pagina 6 van 7

Voorbeeld:
Er kunnen maximum 24 honden deelnemen op één dag.
Er zijn bijvoorbeeld 6 landen vertegenwoordigt. Bijgevolg kunnen van elk land maximum 4 honden
deelnemen (4 x 6 = 24)
Indien er in een land geen 4 deelnemers zijn worden die aangevuld met deelnemers van een ander land, dit
volgens de algemene ranking.
Dit systeem of aantal zal elk jaar geëvalueerd worden en eventueel bijgestuurd.

Deelnemers.
1° Alle deelnemers met hun hond, inbegrepen de twee reserves moeten aanwezig zijn vóór aanvang van
de wedstrijd. Te verstaan S’MORGENS ( 8 uur)
Belangrijke bepalingen.
Vanaf seizoen 2022 mag er NIET MEER getraind worden op het terrein waar het kampioenschap plaats
vindt, 8 DAGEN voor aanvang.
Reuen en teven spelen door elkaar. Teven met loopsheid treden aan als laatste.
De proefhond mag geen deelnemer zijn aan dezelfde wedstrijd, ongeacht de categorie.
Terreinpersoneel van de wedstrijddag mag niet deelnemen als speler met een hond.

Sancties
Het globalcomité kan een eventuele sanctie uitspreken, dit tegenover clubs en/of leden die gelijk welke
schade toebrengen aan de global of de organisatie.
Directe sancties worden steeds opgelegd als minnelijke schikking. Beroep bij het bestuursorgaan van het
NVBK is steeds mogelijk volgens de interne reglementering van het NVBK.
Bij elk ingericht evenement, onder de naam van het NVBK, dient men ook de reglementering van het NVBK
te handhaven.
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