Hervorming ring
Liefhebbers en keurders zijn ontevreden. Vertrouwen tussen de liefhebbers en keurders is volledig
zoek, liefhebbers vragen inspraak, vooral in het reglement zelf.
Het systeem, zoals we het nu kennen heeft gefaald en is niet meer van deze tijd!
Democratischer systeem dringt zich op.
De klok terugdraaien is onmogelijk. Verschillende misnoegden en partijen met elkaar confronteren
brengt alleen ruzie en vete's op, welke de ringsport verder zal ten gronde richten en waarbij
sancties moeten vallen, terecht of onterecht.
De clubs dienen eveneens hun verantwoordellijkheid te nemen. Indien zij overtuigd zijn dat
bepaalde keurders of aanvalsmannen hun taak niet naar behoren uitvoeren, kunnen ze steeds een
ander vragen. Hou in gedachten, niet bevoordeeld worden is ook niet benadeeld.
Hervormen betekent een herschikking en verdeling van bepaalde verantwoordelijkheden. Bepaalde
resultaten mogen niet meer enkel bij de keurders of aanvalsmannen gelegd worden maar komt bij
alle beoefenaars van de ringsport terecht. Het is een manier en een signaal dat het verleden voorbij
is en er aan een nieuwe toekomst gewerkt moet worden.
Bij deze hervorming wordt de keurdercommissie en nationaal bestuur aanvalsmannen
ontbonden. De bestaande ringcommissie wordt aangepast.
Keurders kunnen zich kandidaat stellen om het keurderskorps te leiden, zie voorwaarden verder.
Aanvalsmannen uit de verschillende lokaliteiten kunnen zich kandidaat stellen om het korps te
leiden, zie voorwaarden verder.
Bestaande ringcommissie wordt aangepast zodat deze voldoet aan de voorwaarden, zie verder.
Prioritaire zaken na referendum en debat met liefhebbers en referendum met keurders.
- Herschrijven en vooral vereenvoudigen van bestaand ringreglement. Duidelijk schrijven wat mag
en wat niet mag dit op een eenvoudige, begrijpelijke wijze.
- Reglementswijzigingen: liefhebbers steeds betrekken bij technische wijzigingen.
- Een korte duidelijke lijst opstellen met sancties welk op korte termijn kunnen toegepast worden.
Indien men wil zondigen of zondigt weet men, op voorhand, wat er boven het hoofd hangt en
vermindert dit de kans op vriendjespolitiek.
- Men kan niet zetelen in verschillende commissies en/of groepen van dezelfde discipline.
- Tijdens wedstrijden zijn er steeds twee keurders verantwoordelijk, niet één.
Iets niet duidelijk, geen probleem meer info zal gegeven worden op komende algemene
vergadering.
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Liefhebbersraad
* Zal bestaan uit twee afgevaardigde liefhebbers per provincie. Geen keurders.
* Zij kiezen in hun groep een uitvoerend comité, coördinator, hulp-coörinator en secretaris
* Om de twee jaar zijn allen herkiesbaar. Indien geen andere kandidaturen is toch een
vertrouwensstemming noodzakelijk, basis is gewone meerderheid.
Taken liefhebbersraad:
- Deze groep is het aanspreekpunt voor de liefhebbers
- Zij bundelen en stemmen voorstellen en/of meningen over de technische reglementering in de
ringsport. Persoonlijke voorstellen moeten eveneens gesteund worden door meerderen
- Zij bespreken eventuele reglementswijzigingen van technische aard in hun provincie en brengen de
keuze van hun leden over
- Zij organiseren vergaderingen, indien mogelijk 1 algemene vergadering in elke aangesloten
provincie per jaar
- Deze raad bespreekt wedstrijdmeningen, vaststellingen enz, in het algemeen
- Alle leden, ongeacht de functie, die hun boekje te buiten gaan kunnen ten alle tijde door de
"Liefhebbersraad" opgeroepen worden. Zij kunnen eventueel een sanctie voorstellen en deze
overbrengen naar het voltallig uitvoerend comité.
- Liefhebbersraad stellen ringpersoneel voor om de taak tijdens GPdP en Kampioenschappen uit te
voeren. Worden dan definitief aangeduidt door UC ringcommissie (zie onder)

Keurders
* Bestaat uit het volledig keurderkorps, nationaal en regionaal.
* Zij kiezen in hun groep een uitvoerend comité, coördinator, hulp-coörinator en secretaris
* Om de twee jaar zijn allen herkiesbaar. Indien geen andere kandidaturen is toch een
vertrouwensstemming noodzakelijk, basis is gewone meerderheid
Taken UC keurders:
- Behandelen kandidaturen en examen nieuwe keurders
- Organiseren keurdersvergadering(en) en eventueel keurders bijsturen waar nodig
- Eventuele voorstellen bundelen met betrekking tot de technische reglementering ring en
overbrengen naar "liefhebbersraad"
- Alle leden, ongeacht de functie, die hun boekje te buiten gaan kunnen ten alle tijde door het
"uitvoerend comité keurders" opgeroepen worden. Zij kunnen eventueel een sanctie voorstellen en
deze overbrengen naar het voltallig uitvoerend comité.
- Nazien wedstrijdrapporten en opmerkingen bundelen ter controle, indien nodig.

Aanvalsmannen
* Zij kiezen uit alle lokaliteiten een uitvoerend comité, coördinator, hulp-coörinator en secretaris
* Om de twee jaar zijn allen herkiesbaar. Indien geen andere kandidaturen is toch een
vertrouwensstemming noodzakelijk, basis is gewone meerderheid
Taken UC aanvalsmannen:
- Organiseren en afnemen examen aanvalsmannen ring
- Organiseren vergadering(en) en eventueel aanvalsmannen bijsturen waar nodig
- Eventuele voorstellen bundelen en overbrengen naar "liefhebbers"
- Alle leden, ongeacht de functie, die hun boekje te buiten gaan kunnen ten alle tijde door het
"uitvoerend comité aanvalsmannen" opgeroepen worden. Zij kunnen eventueel een sanctie
voorstellen en deze overbrengen naar het voltallig uitvoerend comité.
- Aanvalsmannen voorstellen die in aanmerking kunnen komen voor de GPdP en
kampioenschappen.

Uit de bovenvermelde drie groepen worden de 3 x3 verkozenen het "Uitvoerend Comité
Ring". Dit UCR is een vorm van dagelijks bestuur in de ringcommissie die steeds samen zal
handelen en beraadslagen.
Elke groep is hierin vertegenwoordigt en deze diversiteit kan bijdragen om eigen
belangen de kop in te drukken.
Binnen dit UCR kan een hoofdverantwoordelijke en secretaris gekozen worden, eveneens
voor de periode van twee jaar, zoals in de groepen vermeld.

Ringcommissie - UCR
* Deze wordt samengesteld uit drie groepen, liefhebbers, keurders en aanvalsmannen.
* Men kan slechts in één van deze drie groepen zetelen.
* Het UCR, Uitvoerend Comite Ringcommissie bestaat uit de negen personen, drie verkozenen per
groep
* Elk vertegenwoordigt zijn groep en werkt samen, naast en met elkaar
* Het UC liefhebbers, brengt na goedkeuring liefhebbers, eventuele reglementswijzigingen over aan
UCR.
* Defintief aanstellen personeel GPdP en kampioenschappen in gezamelijk overleg
* Van elke groep wordt één persoon aangeduidt die eventueel, samen, het programma en/of
werkwijze of uitvoering kan bijsturen indien nodig voor aanvang van de proefhond. Idem voor de
nationale kampioenschappen, indien nodig bijsturen programma
* De drie secretarissen zorgen voor de aanpassingen en wijzigingen in de reglementboeken en
maken die terug over aan het Nationaal secretariaat.
* Aanstellen verantwoordelijke voor prijs uitreiking nationale kampioenschappen + GPdP

We moeten bewust worden dat iedereen zijn best doet om zijn hobby te bedrijven.
Indien men de regels volgt, als keurder, liefhebber, aanvalsman en zelfs supporter is het voor
iedereen aangenaam tijdens en na de wedstrijd.
Wij hebben allen elkaar nodig en moeten geen voorbeeld nemen aan de huidige dagelijkse
maatschappij.
Rondbazuinen van onjuiste informatie, draagt bij aan een ongezonde sfeer en heeft voor
niemand enig nut. Bij twijfel, vraag info aan de juiste instantie.
Indien men het toch niet kan laten om te zondigen, lees onder de nieuwe maatregelen. Er is voor
elk wat wils!
Directe sancties (Elk lid kan een klacht neerleggen, let wel, dit wordt onderzocht en moet
uiteraard gestaafd worden met de nodige bewijslast)
Worden onderverdeeld in lichte en zwaardere overtredingen.
Strafpunten worden toegekend naargelang de feiten.
Zware overtredingen
- Niet respecteren categorie = 10 strafpunten (keurders)
- Bevoordelen en/of benadelen van liefhebber en/of hond = 10 strafpunten (keurders en/of
aanvalsmannen)
- Verschillende oefeningen niet reglementair = 10 strafpunten (keurders)
- Taak moedwillig niet uitvoeren zoals opgelegd door keurders = 10 strafpunten
(aanvalsmannen)
- Opzettelijk de boel op stelten zetten en luidruchtige kritiek spuigen = 5 strafpunten (alle
aanwezigen)
Lichte overtredingen
- Niet reglementaire oefening laten uitvoeren = 2 strafpunten (keurders)
- Personeel niet bijsturen waar nodig = 3 strafpunten (keurders)
- Regelmatig fouten maken bij uitvoeren oefening na opmerking keurders = 3 strafpunten
(aanvalsmannen)
- Luidruchtige blijk geven van onsportiviteit = 2 strafpunten (alle aanwezigen)

Strafbepalingen (strafpunten blijven 3 jaar geldig, indien onder de 10 komt men terug op 0)
- 10 strafpunten = 1 maand schorsing
- 10 tot 15 strafpunten = 1 maand schorsing + eventueel kort examen
- 15 tot 20 strafpunten = 6 maand schorsing + eventueel 1 rang zakken
Sancties of strafpunten bepalen
Elke groep uit de ringcommissie kan elke overtreder oproepen, de groep kan een sanctie /
strafpunten voorstellen aan het volledig uitvoerend comité.
Het volledig comité beslist over het uiteindelijk resultaat en brengt de overtreder op de hoogte.
Directe sancties worden steeds opgelegd als minnelijke schikking. Beroep RvB steeds mogelijk
volgens reglementering.

