Beste sportvrienden,
In het kader om elke hond meer kansen te bieden om aan meerdere wedstrijden deel te nemen, en tevens de
jonge honden meer ervaring te laten opdoen, heeft de raad van bestuur onderstaande aanpassingen
doorgevoerd. Deze verandering kan en zal, na een bepaalde periode, geëvalueerd worden en aangepast indien
nodig.
Wij stellen vast dat de beginnende honden, niet steeds de kans krijgen om ervaring op te doen en op die wijze
zijn er liefhebbers die vroegtijdig stoppen en/of niet verder deelnemen, gezien ze dan moeten overgaan naar
een hogere categorie. De “P” van plezier moet terug voorrang krijgen op de “P” van prestatie. Met een hond
spelen moet mogelijk zijn op elk niveau, dit zonder enige tijdsdruk of verplichting. Elke hond, die dit
programma aan kan, is het waard om te blijven spelen, ongeacht de categorie of behaalde punten.
Hetzelfde geldt voor sommige honden van categorie 2. Deze zijn niet altijd rijp genoeg om na 1 jaar in hun
categorie, zich te bewijzen in de hoogste categorie.
Honden die de nodige quota niet halen, kunnen in hun categorie blijven deelnemen.
Indien wij onze hobby verder willen blijven beoefenen, is het noodzakelijk om elke hond een kans te geven.
Hondensport wordt beoefent in een team. Iedereen heeft in deze hobby anderen nodig. Hou in gedachten dat
een wedstrijd en/of kampioenschap spelen met slechts 5 honden ……………………………….. !
Overgangen categorieën vanaf 2017.
Info: De nieuwe regelingen worden toegepast voor de honden die in 2017 starten in categorie 3, 2 en 1.
De honden die herstarten in categorie 3, die bijvoorbeeld in 2016 reeds een wedstrijd van 300 punten
behaalden, mogen die meetellen voor eventuele overgang naar categorie 2 in 2018.
Hetzelfde voor de overige categorieën.
Categorie 3 naar 2
Een hond die start in categorie 3 gaat over naar categorie 2, dit na het behalen van 10 maal 300 punten.
Let wel: De winnaar van het Nationaal kampioenschap en de best gerangschikte van het voorbije seizoen, gaat
het jaar daarop automatisch over naar categorie 2.
Categorie 2 naar 1
Een hond van categorie 2 gaat over naar categorie 1, dit na het behalen van 8 maal 320 punten.
Let wel: De winnaar van het Nationaal kampioenschap en de best gerangschikte van het voorbije seizoen, gaat
het jaar daarop automatisch over naar categorie 1.
Deelnemers Nationale kampioenschappen 2017
Het aantal deelnemers voor de drie Nationale kampioenschappen blijven op een maximum van 15 deelnemers
per kampioenschap. Er worden wel 2 reserves voorzien voor elke categorie.
Vanaf 2017 krijgen onze NVBK honden een certificaat coëfficiënt of code
Deze coëfficiënt ” CR” staat voor Certificatie Ring 3, 2 en 1. De coëfficiënt/code wordt gratis aangebracht op
de NVBK stamboom en in de werkboek van betrokken hond.
Zoals in andere disciplines en/of landen, kunnen bij het toekennen van dergelijke code onze honden een
duidelijker en betere waardering krijgen. De eigenaars en fokkers van NVBK honden, kunnen op die wijze onze
goede dieren, helpen op te waarderen. Een hond dient de minimum vereiste wedstrijden te spelen alvorens
men deze in een bepaalde categorie kan onderbrengen.

CR3 kan men worden na het spelen van minimum 10 wedstrijden van 300 punten in de categorie 3.
CR2 kan men worden na het spelen van minimum 8 wedstrijden van 320 punten in de categorie 2.
CR1 kan men worden na het spelen van minimum 6 wedstrijden in categorie 1, ongeacht de behaalde punten.
Voor het behalen van vernoemde “CR”, wordt er geen tijd voorzien. De volgorde der categorieën dient wel
gerespecteerd te worden.

