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Betreft: Huishoudelijk reglement gehoorzaamheid NVBK, versie 2017

1. Structuur Gehoorzaamheid NVBK
De nationale Commissie Gehoorzaamheid NVBK Bestaat idealiter uit een gezonde mix van instructeurs,
keurders en geëngageerde mensen per club actief binnen de gehoorzaamheid NVBK. De Commissie
Gehoorzaamheid NVBK streeft naar een evenredige verdeling binnen de commissie: idealiter 2 mensen per
actieve club (= club die wedstrijden gehoorzaamheid organiseert onder de vlag van NVBK en / of regelmatig
spelers naar wedstrijden gehoorzaamheid NVBK afvaardigt) die in de commissie zetelen. Beide leden
hebben spreek recht, echter elke club heeft slechts 1 stem als het tot stemming komt.
De nationale commissie Gehoorzaamheid coördineert alle activiteiten van de discipline gehoorzaamheid
binnen het NVBK. Zij waakt over het toepassen van de basisprincipes gehoorzaamheid binnen het NVBK,
promoot en faciliteert gehoorzaamheid en promoot bij de aangesloten clubs te werken volgens de principes
van de “Positief gerichte trainingsmethodes NVBK”.
De nationale commissie Gehoorzaamheid organiseert 3 keer per jaar een Commissievergadering
Gehoorzaamheid en een Jaarlijkse (Algemene) Vergadering in de hoofdzetel van het NVBK.
De nationale Commissie Gehoorzaamheid werkt onder de Raad van Bestuur NVBK.
Onder de vleugels van de nationale Commissie Gehoorzaamheid NVBK opereert een Keurders- en
Instructeurscommissie Gehoorzaamheid NVBK.
De Keuderscommissie Gehoorzaamheid NVBK heeft tot doel federale keurders op te leiden voor de
discipline gehoorzaamheid. Zij schrijft een opleidingsprogramma uit, neemt testen af van aspirant keurders
en certificeert keurders. Deze keurders kunnen doorgroeien tot interfederale keurders, mits respecteren van
interfederale regels dienaangaande.
De Commissie Gehoorzaamheid NVBK zal, na 2 positieve evaluaties door de keurders op 2 verschillende
wedstrijden gehoorzaamheid NVBK, op aanraden van de keurderscommissie gehoorzaamheid ringmeesters
certifiëren.
De Instructeurscommissie Gehoorzaamheid NVBK heeft tot doel federale instructeurs op te leiden voor de
discipline gehoorzaamheid. Zij schrijft een opleidingsprogramma uit, neemt testen af van aspirant
instructeurs en certificeert instructeurs.

2. Benoeming leden Commissie Gehoorzaamheid NVBK
De Commissie Gehoorzaamheid NVBK is in zijn huidige vorm samengesteld op basis van vrijwillige
kandidatuurstellingen, zoals besproken op de Algemene Vergadering Discipline Gehoorzaamheid NVBK dd
10/12/2016.
Conform de beginselverklaring van de Commissie Gehoorzaamheid (zie verslag vergadering dd 16/11/2014),
bestaat de Commissie Gehoorzaamheid NVBK uit leden afkomstig uit en gespecialiseerd in deze discipline.
De Commissie Gehoorzaamheid bevat volgende functies: Coördinator, Vice coördinator, Secretaris,
Raadsleden actieve clubs. De huidige leden van de Commissie Gehoorzaamheid NVBK zijn eind 2016
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nominatief doorgegeven via de geijkte formulieren. Deze Commissieleden bespreken in hun midden wie
voornoemde functies verder uitoefent.
De clubafgevaardigden in de Commissie Gehoorzaamheid NVBK worden aangeduid door de clubs zelf.
Deze clubs geven hun afgevaardigden het volste vertrouwen én het recht beslissingen te nemen namens de
club.
De Coördinator, Vice-coördinator en Secretaris zijn verkozen voor een periode van 4 jaar, te tellen vanaf
januari 2017. Op de Algemene Vergadering Gehoorzaamheid eind 2020 worden deze functies m.a.w. vacant
gesteld. Raadsleden zijn afgevaardigden van actieve clubs. In functie van het al of niet vernieuwen van het
lidmaatschap van het raadslid bij zijn club én het lidmaatschap van de club’s discipline gehoorzaamheid bij
NVBK, zal het raadslid zijn / haar recht tot zetelen in de Commissie Gehoorzaamheid NVBK behouden of
verliezen.
Nieuw aangesloten actieve clubs bij de discipline gehoorzaamheid NVBK hebben recht op
kandidatuurstelling van hun clubafgevaardigden om ook te zetelen als raadslid in de Commissie
gehoorzaamheid NVBK. Kandidatuurstellingen worden 1 keer per jaar op de Algemene Vergadering NVBK
besproken. De Commissie Gehoorzaamheid NVBK zal na stemming (1 stem per club) deze
kandidatuurstelling aanvaarden of gemotiveerd verwerpen.
Klachten in het algemeen betreffende de Discipline Gehoorzaamheid worden gericht aan de Secretaris
Gehoorzaamheid NVBK. Het is zijn plicht deze voor te leggen aan de Commissie Gehoorzaamheid NVBK,
welke hierover een besluit neemt. Beroep tegen dit besluit kan rechtstreeks aan de Raad van Bestuur NVBK
betekend worden. Dit beroep wordt afgehandeld conform het tuchtreglement NVBK.
Klachten met betrekking tot de (werking van de) Commissie Gehoorzaamheid NVBK worden gericht aan de
Raad van Bestuur NVBK. Zij behandelt deze klacht conform het tuchtreglement NVBK.

3. Benoeming leden Instructeurscommissie Gehoorzaamheid NVBK
Francis Van Ingelgem (Anatomie en Gedrag)
Veerle Vanhecke (Didactiek)
Edwin Berckmoes (Praktijk)
Kurt Geirnaert (Secretaris)
De Instructeurscommissie NVBK kan zelfstandig en zonder tussenkomst van de Commissie
Gehoorzaamheid beslissen om desgewenst i.f.v. de bestaande noden extra leden te aanvaarden of in
onderling overleg de samenwerking te stoppen.

4. Benoeming leden Keurderscommissie Gehoorzaamheid NVBK
Zie lijst, doorgegeven eind 2016

5. Leden Algemene Vergadering Gehoorzaamheid NVBK
Op de Algemene Vergadering Gehoorzaamheid NVBK komen volgende organen samen:
- de Raad van Bestuur NVBK
- Commissie Gehoorzaamheid NVBK
- Keurderscommissie Gehoorzaamheid NVBK
- Vertegenwoordigers van alle clubs die de discipline gehoorzaamheid onder het NVBK beoefenen
Op de Algemene Vergadering Gehoorzaamheid NVBK kunnen alle gehoorzaamheid gerelateerde zaken
besproken worden en ter stemming voorgelegd worden. Bij aanvaarding zal de Commissie Gehoorzaamheid
zich ertoe verbinden de nodige acties te ondernemen om dit alles in praktijk om te zetten.
De Algemene Vergadering Gehoorzaamheid NVBK gaat steeds door op de eerste zaterdag van de maand
november.
Op de Algemene Vergadering Gehoorzaamheid NVBK mogen meerdere leden van de clubs aanwezig zijn.
In ieder geval zijn er slechts 2 leden met spreekrecht en heeft elke club maar 1 stem ingeval het tot een
stemming komt. De 2 leden met spreekrecht zijn nominatief voor aanvang van de vergadering gekend.
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6. Bevoegdheden, Controles en betwistingen
6.1
Bevoegdheden
Volgende taken behoren tot de bevoegdheid van de Commissie Gehoorzaamheid NVBK:
- Promoten de discipline gehoorzaamheid NVBK volgens de principes van de “Positief gerichte
trainingsmethodes NVBK”. Zij stelt zichzelf tot doel dit als hét handelsmerk van de discipline
Gehoorzaamheid NVBK uit te dragen.
- Organiseren van de kwartaalvergaderingen van de Commissie Gehoorzaamheid NVBK,
- Organiseren van jaarlijkse Algemene Vergadering Gehoorzaamheid NVBK,
- Uitschrijven van certificaten voor ringmeesters op advies van de Keurderscommissie
Gehoorzaamheid NVBK.
- Bepalen sancties bij overtredingen vastgesteld door Keurders Gehoorzaamheid NVBK tijdens NVBK
wedstrijden gehoorzaamheid (zie gele en rode kaarten).
Volgende taken behoren tot de bevoegdheid van de Instructeurscommissie Gehoorzaamheid NVBK:
- Aanstellen leden Instructeurscommissie Gehoorzaamheid NVBK,
- Opstellen opleidingsprogramma “Instructeur Gehoorzaamheid NVBK”
- Organiseren opleidingen tot “Instructeur Gehoorzaamheid NVBK”
- Afnemen en evalueren van de theoretische en praktische examens, welke de opleiding tot
“Instructeur Gehoorzaamheid NVBK” afronden
- Benoemen van nieuwe “Instructeurs Gehoorzaamheid NVBK”
- Uitschrijven van attesten voor het behalen van het theoretische gedeelte van de opleiding
- Uitschrijven van certificaten voor de instructeurs die geslaagd zijn voor de opleiding tot Instructeur
Gehoorzaamheid NVBK en dus werken volgens de principes van de “Positief gerichte
trainingsmethodes NVBK”
- Controles uitvoeren bij NVBK clubs gehoorzaamheid om na te gaan in hoeverre de gecertificeerde
instructeurs de aangeleerde positief gerichte trainingsmethodes blijven hanteren en uitdragen.
Volgende taken behoren tot de bevoegdheid van de Keurderscommissie Gehoorzaamheid NVBK:
- Aanstellen leden Keurderscommissie Gehoorzaamheid NVBK,
- Opstellen opleidingsprogramma “Keurder Gehoorzaamheid NVBK”
- Organiseren opleidingen tot “Keurder Gehoorzaamheid NVBK”
- Afnemen motivatie gesprekken van kandidaat aspirant keurders. I.f.v. het resultaat van dit motivatie
gesprek, kan de kandidaat aspirant keurder zijn opleiding tot keurder starten of zal deze geweigerd
worden.
- Organiseren van de stages, afnemen en evalueren praktische examens, welke de opleiding tot
“Keurder Gehoorzaamheid NVBK” afronden
- Benoemen van nieuwe “Keurders Gehoorzaamheid NVBK”
- Uitschrijven van certificaten voor de Keurders die geslaagd zijn voor de opleiding tot Keurder
Gehoorzaamheid NVBK en dus werken volgens de principes van de “Positief gerichte
trainingsmethodes NVBK”
- Evalueren ringmeesters en de Commissie Gehoorzaamheid NVBK hieromtrent adviseren
- Controles uitvoeren bij NVBK clubs gehoorzaamheid om na te gaan in hoeverre de gecertificeerde
keurders de aangeleerde positief gerichte trainingsmethodes blijven hanteren en uitdragen.
Volgende taken behoren tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering Gehoorzaamheid NVBK:
- Officieel overleg orgaan binnen de discipline gehoorzaamheid NVBK,
- Debatteren over alle gehoorzaamheid gerelateerde zaken
- Stemmen over noodzakelijke wijzigingen of bijsturingen in het beleid in het algemeen belang van de
discipline gehoorzaamheid binnen het NVBK.
6.2
Controles
De trainingsmethodes van NVBK clubs gehoorzaamheid, welke gecertificeerde instructeurs gehoorzaamheid
NVBK in hun midden hebben, kunnen ten allen tijde onaangekondigd gecontroleerd worden door (leden van)
de Instructeurs- en / of Keurderscommissie Gehoorzaamheid NVBK (visuele controle of controle door
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deelname aan de lessen met eigen hond). Deze controles kunnen niet geweigerd worden. Mocht blijken dat
de deze clubs, ondanks de gecertificeerde instructeurs, de principes van de “Positief gerichte
trainingsmethodes NVBK” helemaal niet volgen, kan de Commissie Gehoorzaamheid NVBK, op aanraden
van de Instructeurs- en of Keurderscommissie Gehoorzaamheid NVBK, ten allen tijde beslissen deze club te
sanctioneren (gaande van verwittiging, over blaam tot effectieve schorsing), conform het algemeen
tuchtreglement NVBK. In deze uitzonderlijke gevallen wordt de betrokken persoon en / of vertegenwoordiger
van de club uitgenodigd op de hoofdzetel NVBK, teneinde samen met de bevoegde commissies en de Raad
van Bestuur NVBK tot een vergelijk te komen.
6.3
Betwistingen
Alle betwistingen over beslissingen die de Instructeurs- of Keurderscommissie Gehoorzaamheid NVBK
genomen heeft, worden behandeld in de schoot van de Commissie Gehoorzaamheid NVBK. De Commissie
Gehoorzaamheid NVBK treedt op als bemiddelaar, hoort alle betrokken partijen in deze zaak en neemt finaal
een besluit.
Beroep tegen het bemiddelingsbesluit van de Commissie Gehoorzaamheid NVBK, wordt finaal behandeld
door de Raad van Bestuur van het NVBK. Elk besluit van de Raad van Bestuur van het NVBK is bindend
voor alle partijen.

7. Wedstrijdkalender Gehoorzaamheid NVBK
De wedstrijdkalender van het volgend seizoen wordt vastgelegd op de Algemene Vergadering
Gehoorzaamheid NVBK op het einde van het sportjaar.
In ieder geval dient de wedstrijdkalender van het volgend seizoen in praktijk ten allerlaatste op 15 december
van het voorgaande jaar gekend te zijn om nog opgenomen te kunnen worden in de sportkalender NVBK.
Dit is o.m. van belang in de berekening van de tussenstand in het kampioenschap gehoorzaamheid NVBK
(zie ook wedstrijdreglement gehoorzaamheid NVBK).
Nieuw aangesloten clubs bij de discipline gehoorzaamheid mogen in het lopende seizoen wel een wedstrijd
gehoorzaamheid NVBK inrichten, maar deze kunnen uiteraard niet meer vermeld worden op de
sportkalender van het lopende seizoen.
Het NVBK factureert een inrichtingsafdracht (zie tarievenlijst NVBK) aan de inrichtende club van een federale
wedstrijd gehoorzaamheid.
Elke club die reeds een wedstrijd gehoorzaamheid NVBK ingericht heeft, behoudt in praktijk zijn
weeknummer van het jaar waarop hij typisch deze wedstrijd inricht.
NVBK is ook lid van de Interfederale Gehoorzaamheid. Elke club die dus met zijn gehoorzaamheid
aangesloten is bij NVBK, mag ook interfederaal een wedstrijd organiseren. In dit geval, graag rechtstreeks
contact opnemen met de secretaris gehoorzaamheid NVBK.
Het is de aangesloten clubs niet toegestaan een federale wedstrijd gehoorzaamheid NVBK in te richten op
een dag waarop reeds een interfederale wedstrijd gehoorzaamheid ingepland staat (basisvoorwaarde
interfederale gehoorzaamheid).
Ingeval een wedstrijd gehoorzaamheid, vermeld op de sportkalender NVBK, om welke geldige reden dan ook
(zie ook wedstrijdreglement gehoorzaamheid NVBK) afgelast wordt, telt deze wedstrijd voor alle
ingeschrevenen wel mee als selectie voor het kampioenschap (wat betreft aantal wedstrijden), verdienen de
ingeschrevenen een aanwezigheidspunt, maar worden hier geen wedstrijdpunten voor toegekend. Staat de
wedstrijd niet op de sportkalender NVBK vermeld (wegens laattijdige melding), dan telt deze afgelaste
wedstrijd ook niet mee voor de selectie voor het kampioenschap (wat betreft aantal wedstrijden) en krijgen de
ingeschrevenen hier ook geen aanwezigheidspunt voor toegekend.
Een speler is onwettig afwezig, als hij / zij zich ingeschreven heeft voor een wedstrijd gehoorzaamheid
NVBK, maar nalaat aan de inrichtende club te melden dat hond en speler uiteindelijk niet aanwezig kunnen
zijn. Wettige redenen: ziekte hond / ziekte geleider (beiden met doktersattest) / ongeval (PV politie) /
familiale omstandigheden.
Onwettige afwezigheden worden gemeld door het wedstrijdsecretariaat aan de Commissie Gehoorzaamheid
NVBK, welke deze intern bespreekt en finaal een besluit neemt betreffende de strafmaat, conform het
tuchtreglement van het NVBK (gaande van verwittiging, over blaam tot schorsing).
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De officiële naambordjes op de bekers / medailles / aandenken / … voor een wedstrijd gehoorzaamheid
NVBK ziet er al volgt uit:

Wedstrijd Gehoorzaamheid NVBK
Ingericht door “Naam van de organiserende club”
1e plaats Beginners (enz)
Datum

8. Kampioenschap Gehoorzaamheid NVBK
8.1
Inrichting kampioenschap:
Kampioenschap wordt steeds op de derde zondag van oktober georganiseerd. Dit is 1 week later dan het
interfederaal kampioenschap.
Elk jaar neemt een andere club de organisatie van het Kampioenschap op zich. Ten laatste op de Algemene
Vergadering Gehoorzaamheid NVBK wordt beslist wie het kampioenschap gehoorzaamheid NVBK het
volgend seizoen zal organiseren.
De club die het kampioenschap organiseert, staat ook in voor de organisatie van het huldigingsfeest na het
kampioenschap. Op dit huldigingsfeest worden niet alleen de kampioenen en ereplaatsen van elke reeks
(beginners, gevorderden, ereklasse) nog eens extra in de bloemetjes gezet, maar ook alle ringmeesters en
instructeurs dit in het lopende jaar geslaagd zijn, ontvangen daar hun certificaat. Alle opbrengsten van dit
huldigingsfeest gaan naar de inrichtende club.
Het NVBK factureert een inrichtingsafdracht (zie tarievenlijst NVBK) aan de inrichtende club van het
kampioenschap gehoorzaamheid. Daarvan betaalt het NVBK niet alleen de bekers voor de 3 kampioenen (1
kampioen in elke categorie) , maar ook het terreinpersoneel op de dag van het kampioenschap (keurders,
ringmeesters, secretariaat).
Er wordt op de dag van het kampioenschap gespeeld volgens het voorlopig klassement (laagste
geklasseerde speelt eerst, hoogst geklasseerde speelt laatst). Het voorlopig klassement wordt opgesteld
door het gemiddelde van de 3 beste wedstrijden op te tellen met het aantal aanwezigheidspunten
overeenkomstig het aantal gespeelde wedstrijden in het lopende seizoen.
Blok voormiddag: alle spelers in de voormiddag dienen 1/2h vóór de eerste reeks in de voormiddag
persoonlijk aanwezig en ingeschreven te zijn en hun spelersboekje af te geven.
Blok namiddag: alle spelers in de namiddag dienen 1/2h vóór de eerste reeks in de namiddag persoonlijk
aanwezig en ingeschreven te zijn en hun spelersboekje af te geven.
Op de dag van de kampioenschapswedstrijd wordt van elke categorie de dagklassement wedstrijd 1e – 2e
– 3e plaats vermeld en naar voor geroepen. Tevens wordt uiteraard op de dag van de
kampioenschapswedstrijd van elke categorie de 1e – 2e – 3e plaats in het kampioenschap op het podium
geëerd! Bekers van de dagklassement én kampioenschap, incl ereplaatsen, worden op de dag van de
kampioenschapswedstrijd zelf gegeven.
Iedere speler op het kampioenschap moet een aandenken van zijn / haar deelname krijgen op de dag zelf.
Bekers van de kampioenen per categorie worden geschonken door NVBK, niet voor de 2e en 3e plaatsen
van elke reeks.
Officiële bordjes bekers / medailles / aandenken/ … dagklassement wedstrijd kampioenschap
gehoorzaamheid:

Wedstrijd Nationaal Kampioenschap Gehoorzaamheid NVBK
Ingericht door “Naam van de organiserende club”
1e plaats Beginners (enz)
Datum
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Officiële bordjes bekers klassement kampioenschap:

Belgisch Kampioen Gehoorzaamheid NVBK
Beginners (enz)
Jaar

Belgisch Kampioenschap Gehoorzaamheid NVBK
2e plaats Gevorderden (enz)
Jaar

8.2

Selectiecriteria Kampioenschap:

Iedereen mag meedoen aan het Belgisch Kampioenschap Gehoorzaamheid NVBK. Het kampioenschap telt
immers wel mee als wedstrijd voor de overgangscriteria. Het kampioenschap zelf telt echter niet mee voor
het behalen van de minimum criteria om geselecteerd te worden voor het kampioenschap en dus om in zijn
reeks mee te dingen naar de titel van Belgisch Kampioen Gehoorzaamheid NVBK. Voor deelname aan het
kampioenschap wordt er ook geen aanwezigheidspunt gegeven.
Deelnemers die niet geselecteerd zijn, komen enkel in aanmerking voor het dagklassement, niet voor het
klassement in het kampioenschap. Zelfs al winnen zij deze wedstrijd, kunnen zij geen kampioen worden.
Vanaf seizoen 2017 worden de punten voor het kampioenschap berekend op basis van 3 aparte pakketjes
- Het gemiddelde van de 3 beste wedstrijden (beginners op 280, gevorderden en ereklasse op 350)
- Aanwezigheidspunt per deelname aan een wedstrijd (excl. het kampioenschap)
- Behaalde resultaat op de kampioenschapswedstrijd (beginners op 280, gevorderden en ereklasse op
350)
8.2.1
Gemiddelde van de 3 beste wedstrijden.
Het gemiddelde van de 3 beste wedstrijden (in de hoogst gespeelde categorie: enkel geldig in geval van
vrijwillige overgang) van het lopende seizoen gehoorzaamheid telt mee voor het kampioenschap. D.w.z. dat
iedere deelnemer die in zijn reeks in aanmerking wil komen tot het behalen van de titel Belgisch Kampioen
Gehoorzaamheid NVBK, tijdens het lopende seizoen minstens 3 wedstrijden in eenzelfde klasse vroeger dan
het kampioenschap moet hebben gespeeld.
8.2.2
Hoeveelheid aanwezigheidspunten per deelname aan een wedstrijd.
Per gespeelde wedstrijd (minimum 1 oefening gestart) verdient de speler 1 extra punt. Het totaal van alle
aanwezigheidspunten van het lopende seizoen wordt als 2e pakketje toegevoegd aan de rekening van het
kampioenschap.
Het voorlopig klassement wordt opgesteld door het gemiddelde van de 3 beste wedstrijden op te tellen met
het aantal aanwezigheidspunten overeenkomstig het aantal gespeelde wedstrijden in het lopende seizoen.
Er wordt op de dag van het kampioenschap gespeeld volgens het voorlopig klassement (laagste voorlopig
geklasseerde speelt eerst, hoogst voorlopig geklasseerde speelt laatst).

8.2.3
Behaalde resultaat op kampioenschapswedstrijd.
De kampioenschapswedstrijd zal qua moeilijkheidsgraad een climax vormen om het seizoen met een
hoogtepunt af te sluiten. Desalniettemin staat de beginnerscategorie ook op 280, gevorderden en ereklasse
op 350. Voor het uiteindelijke klassement voor het kampioenschap wordt het voorlopig klassement opgeteld
bij het behaalde resultaat op de dag van de kampioenschapswedstrijd. Diegene met de meeste punten in
zijn categorie wordt Belgisch Kampioen van deze categorie.
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Cijfervoorbeelden:
Voorbeeld 1:
Speler A in gevorderden speelt 5 wedstrijden mee in het lopende seizoen. Behaalde punten in
die 5 wedstrijden: 319/350, 333/350, 325/350, 321/350, 340/350. Deze speler is geselecteerd
voor het kampioenschap (meer dan 3 wedstrijden gespeeld in dezelfde categorie). Het
gemiddelde van de 3 beste wedstrijden van het seizoen bedraagt (340+333+325)/3 = 332,67.
Alles vanaf 0,5 en erboven, wordt afgerond naar boven, alles tussen 0 en 0,5 wordt afgerond
naar beneden. Speler A neemt dus 333 punten mee voor het kampioenschap.
Speler A heeft 5 wedstrijden gespeeld in het lopende seizoen, dus krijgt hij 5
aanwezigheidspunten erbovenop.
Als speler A op het kampioenschap 338/350 speelt, scoort hij in totaal als kampioenskandidaat
676/705. Daarenboven moet speler A het volgend seizoen overgaan van gevorderden naar
ereklasse (5 keer meer dan 320/350)!
Voorbeeld 2:
Speler B in beginners speelt 2 wedstrijden mee in het lopende seizoen. Behaalde punten in die
2 wedstrijden: 271/280 en 263/280. Deze speler is niet geselecteerd voor het kampioenschap.
Hij kan wel meedoen aan de wedstrijd op de dag van het kampioenschap, maar komt niet in
aanmerking om Belgisch Kampioen Gehoorzaamheid NVBK te worden bij de beginners. Op de
kampioenswedstrijd behaalt speler B 279/280 en wint daarmee de wedstrijd. Hij wordt geëerd als
winnaar van de dag, maar niet als kampioen! Aangezien hij niet is geselecteerd voor het
kampioenschap, krijgt hij ook geen aanwezigheidspunten (die worden enkel in rekening gebracht
voor de uitslag in het kampioenschap). Speler B mag vrijwillig overstappen van beginners naar
gevorderden (2 keer meer dan 270/280)

9. Aansluiten clubs bij gehoorzaamheid NVBK.
Clubs die met hun discipline gehoorzaamheid willen aansluiten bij NVBK, dienen volgende procedure te
doorlopen:
9.1
Club is met zijn ringwerk reeds lid van NVBK:
Neem rechtstreeks contact op met het Nationaal Secretariaat NVBK om Uw lidmaatschap verder te
bespreken. In dit geval beschikt het Nationaal Secretariaat NVBK reeds over de statuten en alle
contactgegevens van de club die wenst aan te sluiten met zijn gehoorzaamheid. Via dit Nationaal
Secretariaat NVBK zal de club ledenlijsten voor de gehoorzaamheid ontvangen. Deze dienen ingevuld en
terug gestuurd te worden naar de hoofdzetel NVBK te Temse (te sturen naar nvbk1@telenet.be) => geldig
voor verzekering Arena.
De club hoeft geen extra lidgeld te betalen om de discipline “gehoorzaamheid” ook aan te sluiten bij NVBK,
omdat hun discipline “ring” reeds is aangesloten.
9.2
Club is met geen enkele discipline lid van NVBK:
Via de (vice-)coördinator of de secretaris van de Commissie Gehoorzaamheid NVBK, of rechtstreeks aan het
Nationaal Secretariaat NVBK:
- Kopie statuten (vzw) én intern reglement doorsturen naar de hoofdzetel NVBK te Temse (te sturen
naar nvbk1@telenet.be). De statuten en huishoudelijk reglement van jullie club wordt getoetst aan
deze van het NVBK om zeker te zijn dat deze elkaar niet tegenspreken.
- Doorsturen van alle contactgegevens van de club (adres terreinen, mail adres, website, adres zetel,
…) en het voltallig bestuur (voorzitter/secretaris/ raadsleden) naar de hoofdzetel NVBK te Temse (te
sturen naar nvbk1@telenet.be)
- Bij goedkeuring van de aanvraag door NVBK, ontvangen jullie van NVBK
verdere inlichtingsformulieren en blanco ledenlijsten. Deze dienen ingevuld te worden en terug
gestuurd naar de hoofdzetel NVBK te Temse (te sturen naar nvbk1@telenet.be) => geldig voor
verzekering Arena.
- Na betaling lidgeld is club met zijn discipline gehoorzaamheid aangenomen!
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10. Ontslag van een club uit de gehoorzaamheid NVBK
Zie ook het algemeen huishoudelijk reglement NVBK.
Volgende redenen geven rechtstreeks aanleiding tot ontslag van een club uit het NVBK:
- Door vrijwillig ontslag op basis van een schrijven gericht aan de Raad van Bestuur NVBK
- Door het niet betalen van de bijdrage door de club binnen de 30dagen na een aanmaning
hieromtrent
- Door ontbinding van de club
- Door vrijwillig ontslag van de club uit NVBK
Daarnaast kan een club met onmiddellijke ingang geschorst worden door de Raad van Bestuur NVBK zo zij
dit nodig acht voor de verdere goede werking van het NVBK.

11. Opleiding tot instructeur gehoorzaamheid NVBK.
11.1
Theoretische lessen
De theoretische lessen bevatten hoofdzakelijk nuttige informatie, welke voor kandidaat instructeurs
ogenblikkelijk in de praktijk van het lesgeven kunnen gebruikt worden. Basisinformatie, die de basisprincipes
van het NVBK gehoorzaamheid ondersteunen, wordt in de theorie lessen verder uitgediept.
Het theoretische deel van de opleiding tot instructeur gehoorzaamheid binnen het NVBK bestaat uit 3
sessies, wordt 1 maal per jaar uitgeschreven en gaat door in de burelen van het NVBK te Temse, telkens op
zaterdag voormiddag:
11.1.1
Sessie 1: Anatomie van de hond.
Minstens volgende onderwerpen komen aan bod:
- Bouw van de hond
- Zintuigen
- Ziektes (besmettelijke ziektes, allergieën, …)
- Verschillende fases in de groei van een hond (inprentingsperiode, socialisatie periode, …)
- Korte inhoudelijke test, met mogelijkheid tot bijsturen
11.1.2
Sessie 2: Gedrag van de hond.
Minstens volgende onderwerpen komen aan bod:
- Hoe gedrag van de hond interpreteren via zijn lichaamstaal (stand oren / staart / freeze / …)
- Hoe herken je angstig, agressief, dominant, schuw, terughoudend, … gedrag van de hond?
- Korte inhoudelijke test, met mogelijkheid tot bijsturen
11.1.3
Didactiek (interactie “mens – mens”).
Minstens volgende onderwerpen komen aan bod:
- Verschillende onderwijsstijlen (hoe geef ik les, hoe kom ik over)
- Hoe leer ik iets aan verschillende types mensen (leertypes)
- Enthousiasmerend lesgeven,
- Omgaan met conflicten
- Korte inhoudelijke test, met mogelijkheid tot bijsturen
Na deze 3 sessies wordt er een theoretisch examen afgelegd door de kandidaat instructeurs. Na positieve
evaluatie door de Instructeurscommissie Gehoorzaamheid NVBK, ontvangt de kandidaat instructeur een
attest voor dit deel en kan hij / zij beginnen aan de praktijk opleiding.
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11.2
Praktijk lessen.
De praktijklessen kunnen enkel aangevat worden na behalen van het attest “Theorielessen”.
Het praktische deel van de opleiding tot instructeur gehoorzaamheid binnen het NVBK bestaat uit 3 sessies,
worden 1 maal per jaar uitgeschreven en kan, maar hoeft niet perse in de eigen club van de kandidaat
instructeurs georganiseerd worden. Ze kunnen evengoed bij wijze van opleiding doorgaan in verschillende
“zusterclubs” binnen het NVBK, die eveneens de discipline gehoorzaamheid aanbieden.
De praktijklessen worden gevolgd door verschillende leden van de Instructeurscommissie Gehoorzaamheid
NVBK tegelijk. Zo mogelijk worden de praktijklessen gefilmd om nadien samen met de kandidaat instructeur
de praktijklessen te overlopen.
11.2.1
Sessie 1: Positief en beloningsgericht trainen van de hond.
Minstens volgende onderwerpen komen aan bod:
- Verschillende vormen van beloning en correcties,
- Wanneer belonen, wanneer corrigeren,
- Benaderen van een hond zonder bedreigend over te komen,
- Line handling en correct gebruik van lange leiband,
- Korte inhoudelijke test, met mogelijkheid tot bijsturen
11.2.2
Sessie 2: werken met honden.
Minstens volgende onderwerpen komen aan bod:
- Werken met verschillende gedragingen van honden (angst agressie, dominant agressie, (situatie- of
mensen)schuwe honden, onderdanig),
- Actieve honden kalmeren / rustige honden activeren,
- Korte inhoudelijke test, met mogelijkheid tot bijsturen
11.2.3
Sessie 3: didatctiek in de praktijk.
Minstens volgende onderwerpen komen aan bod:
- Positie van de instructeur op het plein (discussies voorkomen, verstaat iedereen de instructeur),
- Interactie en communicatie tussen instructeur en leden (hoe een groep aanspreken, hoe mensen
overtuigen en motiveren om te veranderen),
- Interactie en communicatie instructeurs onderling
- Korte inhoudelijke test, met mogelijkheid tot bijsturen
Na deze 3 sessies wordt er een praktisch examen afgelegd door de kandidaat instructeurs. Dit praktisch
examen wordt steeds gefilmd. Na positieve evaluatie door de Instructeurscommissie Gehoorzaamheid
NVBK, ontvangt de kandidaat instructeur het certificaat “Instructeur Gehoorzaamheid NVBK”. Vanaf dan
verbindt de nieuwe instructeur er zich toe de principes van gehoorzaamheid binnen het NVBK mee te helpen
uitdragen en deze ook effectief toe te passen in de club waar hij les geeft.
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