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Inschrijvingsvoorwaarden voor de selectiewedstrijd van het Wereldkampioen-
schap africhting WUSV. 
 
 
Voorwaarden voor deelname. 

 

 
1.  In het jaar van de WUSV Selectiewedstrijd tenminste aan één van de twee 
 prè selectiewedstrijden hebben deelgenomen. Waarop de kandidaat in totaal 
 minimaal een “goed” met 250 punten moet behalen met een “U” voor DZB.  
 Aan de hand van de plaatsing op een prè selectiewedstrijd, worden punten   
           toegekend. (zie tabel) 
2.  Deelnemen aan de WUSV selectiewedstrijd in het jaar van het WUSV 

Wereldkampioenschap waarop de kandidaat minimaal een “goed” met 250 
punten moet behalen en een “U” voor DZB.  

3.  Gekwalificeerd zijn voor het NIAK in het jaar van de WUSV selectiewedstrijd. 
 
  

A. Prè selectiewedstrijden 
 

• Deze worden op aanvraag van en door de kringgroepen, in principe in be-
gin maart en eind juni georganiseerd. 

• De CBA kiest uit de aanvragers de kandidaten voor de organisatie van de-
ze prè selectiewedstrijden. 

• De prè selectiewedstrijden moeten gekeurd worden door drie AK’s (Leis-
tungsrichter Ausland). Per jaar mag één AK maar éénmaal op een prè 
selectiewedstrijd keuren. 

• De AK's worden door de CBA aangesteld. 

• Pakwerk op deze prè selectiewedstrijden moet verricht worden door twee 
VDH Allroundpakwerkers. 

• De Allroundpakwerkers worden door de CBA aangesteld. Per jaar mag 
een Allroundpakwerker maar éénmaal pakwerk verrichten op een prè se-
lectiewedstrijd. Indien het aantal Allroundpakwerkers onder de negen is 
gedaald, kan de CBA een Allroundpakwerker voor de tweede maal 
inzetten echter wel op de andere discipline (korte werk of lange werk). Ook 
kan de CBA in dit geval besluiten een pakwerker van een andere 
werkhondenvereniging met dezelfde status als een Allroundpakwerker in 
te zetten.  

• Op de prè selectiewedstrijden is de inzet van een gediplomeerde VDH 
spooruitzetter verplicht. De organiserende vereniging zorgt voor gediplo-
meerde VDH sporenlegger(s) die echter ook maar èèn keer per jaar op 
een prè of selectiewedstrijd mogen worden ingezet. 

• De spooruitzetter wordt door de CBA aangesteld. Deze mag slechts 
éénmaal per jaar worden ingezet. 

• De uitvoering van deze wedstrijden moet een internationaal karakter heb-
ben waarbij zeker rekening gehouden dient te worden met de moeilijk-
heidsgraad van de speuromstandigheden. 
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• Duitse Herdershonden mogen alleen aan de prè selectiewedstrijden deel-
nemen indien zij in het bezit zijn van VH/IPO/SchH. III certificaat en 
nakomeling zijn van op fokgeschiktheid goedgekeurde ouders en/of zelf in 
het bezit zijn van een geldige keurklasse. Leden die, voordat zij lid waren 
van de VDH, al in het bezit waren van een Duitse Herdershond die niet 
aan de eisen van keurfok of keurklasse voldoet, kunnen dispensatie bij het 
Hoofdbestuur van de V.D.H, aanvragen voor zover de eigenaar zelf als 
geleider van deze hond optreedt. 

 
 
B.  WUSV selectiewedstrijd 
 

1. De omstandigheden op deze WUSV selectiewedstrijd moeten de omstandig-
heden van het WUSV kampioenschap van dat jaar zoveel mogelijk benade- 
ren. 

2. Deze wedstrijd wordt gekeurd door drie verschillende AK's (Leistungsrichter 
Ausland) en worden aangewezen en uitgenodigd door de CBA.  

3. Pakwerk zal verricht worden door twee VDH Allroundpakwerkers deze worden 
aangewezen en uitgenodigd door de CBA. Indien het aantal 
Allroundpakwerkers onder de negen is gedaald, kan de CBA een 
Allroundpakwerker voor de tweede maal inzetten echter wel op de andere 
discipline (korte werk of lange werk). Ook kan de CBA in dit geval besluiten 
een pakwerker van een andere rasvereniging met dezelfde status als een 
Allroundpakwerker in te zetten.  

4. De spooruitzetter wordt aangewezen en uitgenodigd door de CBA.  
 De spoorleggers worden aangewezen en uitgenodigd door de organiserende 
 vereniging. 
5. Ook tijdens de WUSV selectiewedstrijd worden punten toegekend conform de 

plaatsingslijst. 
6. De 5 deelnemers die over twee wedstrijden (waarvan de uiteindelijke WUSV 

selectiewedstrijd verplicht is en waar de kandidaat ook  de kwalificatie “goed” 
met minimaal 250 punten moet behalen met een “U” voor DZB) het laagste 
aantal totaal punten heeft behaald, worden uitgezonden naar het WUSV 
Wereldkampioenschap. 

 Bij een gelijk aantal totaal punten is als eerste de som van de totaaluitslag van 
 beide wedstrijden doorslaggevend, daarna de som van de resultaten in afde-
 ling C van deze wedstrijden, daarna het wel of niet aangekeurd zijn en als 
 laatste de som van de resultaten in afdeling "B" van de beide wedstrijden. 
 Mocht het dan nog gelijk zijn dan is het lot doorslaggevend. 
 
Voorbeeld:  
 
 Tijdens de 1e prè selectiewedstrijd wedstrijd is een 6e plaats behaald en tij-
 dens de 2e prè selectiewedstrijdwedstrijd een 2e plaats. Op de WUSV selec-
 tiewedstrijd is een derde  plaats behaald. Geteld mag dan worden de 2e prè 
 selectiewedstrijdwedstrijd is 2 punten en 3 punten van de WUSV selectie-
 wedstrijd is 5 punten.  
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Deelnemers 1ste prè 2de prè Selectie Totaal Klassement 

Geleider 1 2 1 1 2 1 

Geleider 2 1 - 2 3 2 

Geleider 3 6 3 3 6 3 

Geleider 4 3 2 6 8 4 

Geleider 5 4 4 5 9 5 

 
 De vijf combinaties met de laagste punten worden uitgezonden. 
 

7. Deelnemers die niet worden uitgezonden naar het WUSV. Wereldkampioen-
schap genieten de voorkeur om deel te mogen nemen aan de Interlandwed-
strijd Nederland - België. (of België – Nederland) 

8. Geleiders die zich aanmelden voor de WUSV selectiewedstrijd moeten in het 
bezit zijn van een Nederlands paspoort en/of identiteitsbewijs dan wel inge-
zetenen van Nederland zijn, met een geldig verblijf/vestiging vergunning en 
tevens lid van de VDH om namens Nederland deel te kunnen nemen aan het 
WUSV Wereldkampioenschap africhting. Deelnemers die meerdere staatsbur-
gerschappen (meerdere paspoorten) bezitten zullen een keuze moeten maken 
voor welk land zij uitkomen. Die keus betekent dat men voor de komende vijf 
jaren, geldig vanaf het laatste moment van deelname aan het WUSV Wereld-
kampioenschap africhting, niet namens een ander land deel kan nemen aan 
het WUSV Wereldkampioenschap africhting. Wanneer men heeft deelgeno-
men aan de WUSV selectiewedstrijd in Nederland dan kan men in dat jaar niet 
meer uitkomen namens een ander land. 

      9. Deelnemers die geselecteerd zijn voor het WUSV wereldkampioenschap 
 mogen niet meer deelnemen aan africhtingsevenementen. 
     10. Inschrijfformulieren kunnen worden gedownload van de VDH site, en moeten 
 rechtstreeks naar de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de 
 VDH gezonden worden, met een afschrift naar het Provinciaal Afdelingsbe-
 stuur. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 10 augustus in het bezit van de 
 Commissaris Africhting te zijn. Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt de 

deelnemer van de Commissaris Africhting van de VDH, een bevestiging. 
    11. De WUSV selectiewedstrijd wordt in principe in het laatste weekend van au-
 gustus of het eerste weekend van september gehouden. 
    12.  De geleider die met een teef deelneemt aan een VDH Hoofd Africhtings eve-
 nement dient, bij loopsheid van de teef, dit te melden aan de Commissaris 

Africhting van het Hoofdbestuur van de VDH, alvorens deel te kunnen nemen 
aan het africhtingevenement. Bij constatering van loopsheid zal de betreffende 
combinatie als laatste com binatie afdeling B en C doen. Zij speuren wel in hun 
lotgroep, maar dan wel als laatste van de groep. 
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Eisen m.b.t. de organisatie en accommodatie voor zowel de prè selectiewedstrijden 
evenals de WUSV selectiewedstrijd. 
 

• Zowel de prè selectiewedstrijden alsmede de WUSV selectiewedstrijd mogen 
op eigen terrein georganiseerd worden. 
Een vreemd terrein, waarbij een tribune niet verplicht is, geniet de voorkeur. 
Het wedstrijdterrein dient een afmeting te hebben van minimaal 80 x 45  

  meter. Binnen deze afmetingen mogen zich, behoudens de wedstrijdattribu-
  ten, geen obstakels bevinden. 

• Er moet in de directe nabijheid van de locatie van het evenement ruim vol-
doende parkeergelegenheid zijn voor zowel de deelnemers alsmede de toe-
schouwers. 

• De kringgroep moet kunnen beschikken over ruim voldoende speurvelden 
binnen een redelijke reisafstand. 

• Verder gelden alle eisen zoals die gelden bij het organiseren van wedstrijden 
binnen de VDH. 

 
 
Toewijzing. 
 
Toewijzing vindt plaats na een positief advies van het PB. Bij meerdere aanvragen 
wordt een roulatielijst aangelegd welke door de CBA wordt beheerd. 
Men kan niet zijn voorkeur uitspreken voor een bepaalde datum. M.a.w. men vraagt 
een prè selectiewedstrijd aan waarbij het Hoofdbestuur de aanvraag koppelt aan een 
datum.   
Nieuwe aanvragen komen altijd onderaan de roulatielijst. 
Men dient ieder jaar de prè selectiewedstrijd opnieuw via de evenementenplanning 
aan te vragen om in het roulatiesysteem te blijven. 
Indien een aanvraag in X jaar vergeten wordt dan wordt deze aanvraag als nieuwe 
aanvraag gezien en wordt men onderaan de lijst geplaatst. 
Komt het een jaar niet uit dan komt de volgende in de lijst aan de beurt waarbij men 
de oorspronkelijke plaats behoudt. Hiervan dient de CBA op de hoogte te worden 
gebracht.  
 
 
Aanvraagprocedure. 
 
De aanvraagprocedure voor zowel de prè selectiewedstrijden als mede de WUSV se-
lectiewedstrijd is conform het reglement voor het aanvragen van evenementen. 
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur van 
de VDH. 
 
Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het Hoofdbestuur van de VDH, en zijn van 
kracht vanaf 1 januari 2009. 
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Inschrijvingsvoorwaarden voor deelname aan het VDH Nederlands Individueel 
Africhtings Kampioenschap. 
 
1.       Deelname met een VH/IPO/SchH.III  hond aan het P.A.K. van zijn/haar afde-
 ling in het jaar waarin het NIAK plaatsvindt. Hierbij moet minimaal de kwali-
 ficatie "goed" met 250 punten behaald worden en een "U" voor DZB. 
 Indien men om welke reden dan ook niet aan genoemd P.A.K. deel heeft kun-
 nen nemen, kan het Hoofdbestuur van de VDH dispensatie verlenen. 
  
 Mogelijkheid tot het verlenen van dispensatie: 
 

•  De geleider (ster) moet zijn/haar hond hebben ingeschreven 
voor het P.A.K. van zijn/haar afdeling. 
 

•  De geleider (ster) moet zijn/haar schriftelijk verzoek uiterlijk één  
   week na het P.A.K. richten aan de Commissaris Africhting van   
  het Hoofdbestuur van de VDH. (met een kopie aan het Provin-   
  ciaal  Bestuur) 

  
 Indien dispensatie wordt verleend zal de CBA van de VDH, een vervangen-
 de wedstrijd aanwijzen. Men is verplicht aan deze wedstrijd deel te nemen. 
 Verdere dispensatie is niet mogelijk. 
 Indien men op het P.A.K. onvoldoende punten behaalt, mag het NKK van dat   
           jaar als vervangende wedstrijd worden geteld mits hieraan is deelge-
 nomen met een VH/IPO/SchH.III hond, waarbij minimaal 250 punten zijn  be-  
           haald met de totaalkwalificatie "goed" en een “U” voor DZB. 
2. Deelname met een VH/IPO/SchH.III hond aan tenminste twee ABC 

africhtingwedstrijden, vanaf 01 november van het jaar voor, tot en met het 3e 

weekend van september van het jaar waarin, het NIAK plaatsvindt, waarbij alle 
onderdelen (A, B en C) moeten worden uitgevoerd en het volledige pro-
gramma wordt afgewerkt. Men moet op deze wedstrijden geslaagd zijn met 
minimaal de kwalificatie “goed” met 250 punten en een "U" voor DZB. De 
africhtingwedstrijd mag geen onderlinge africhtingswedstrijd of prè selectie 
wedstrijd zijn. 

3.     Inschrijfformulieren moeten rechtstreeks naar de Commissaris Africhting van 
 het Hoofdbestuur van de VDH gezonden worden, met een afschrift naar het 
 Provinciaal Afdelingsbestuur, zij zijn te downloaden van de VDH site.  

Na ontvangst, ontvangt u van de Commissaris Africhting van de VDH een  
bevestiging. 

4.      De inschrijvingen moeten voor 1 oktober bij zowel de Commissaris Africhting 
 van de VDH als mede bij het Provinciaal Bestuur binnen zijn. 
5.       De Individueel Africhtingskampioen van het voorafgaande jaar is vrijgesteld 
 van één ABC africhtingwedstrijd. 
6. Keurmeesters, pakwerkers en spooruitzetter worden door de CBA aangesteld. 
7. Op de NIAK is de inzet van een gediplomeerde VDH spooruitzetter verplicht. 

De organiserende vereniging zorgt voor gediplomeerde VDH sporenlegger(s). 
8.  Loting geschiedt door de CBA of op het evenement zelf.   
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9. Er zullen maximaal 60 deelnemers toegelaten worden. Door het eindtotaal van 
 deze ABC wedstrijden en de P.A.K. op te tellen worden deze 60 deelnemers 
 geselecteerd. 

Leden van de WUSV ploeg in dat jaar hebben automatisch toegang tot het 
NIAK en vallen niet onder deze regeling 

10. Duitse Herdershonden mogen alleen aan het NIAK deelnemen, indien zij 
 nakomeling zijn van op fokgeschiktheid goedgekeurde ouders en/of zelf in het 
 bezit zijn van een geldige keurklasse. 
 Leden die, voordat zij lid waren van de VDH, reeds in het bezit waren van 
 een Duitse Herdershond, kunnen voor het deelnemen aan het NIAK dispensa-
 tie van het Hoofdbestuur van de VDH krijgen, voor zover de eigenaar zelf als 
 geleider van deze hond optreedt. 
11.  De geleider die met een teef deelneemt aan een VDH Hoofd Africhting- 

evenement dient, bij loopsheid van de teef, dit te melden aan de Commissaris 
 Africhting van het Hoofdbestuur van de VDH alvorens deel te kunnen nemen 
aan het africhtingevenement. Bij constatering van loopsheid zal de betreffende 
combinatie als laatste combinatie afdeling B en C doen. Zij speuren wel in hun 
lotgroep, maar dan wel als laatste van de groep. 

12. De eigenaren van de drie hoogst geplaatste honden met keurklasse, hebben 
 het recht gratis een standfoto te laten plaatsen in het blad "De Duitse Her-
 dershond", mits men geslaagd is met minimaal de totaal kwalificatie "zeer 
 goed". 
13. Het evenement mag georganiseerd worden op eigen terrein. Een vreemd 

terrein, waarbij een tribune niet verplicht is, geniet de voorkeur. Het 
wedstrijdterrein dient een afmeting te hebben van minimaal 80 x 45 meter. 
 Binnen deze afmetingen mogen zich, behoudens de wedstrijdattributen, geen 
 obstakels bevinden. Er moet in de directe nabijheid van de locatie van het 
evenement ruim voldoende parkeergelegenheid zijn voor zowel de 
deelnemers als mede de toeschouwers. De kringgroep moet kunnen 
beschikken over ruim voldoende speurvelden,  binnen een redelijke reisafstand 
Verder gelden alle eisen zoals die gelden bij het organiseren van wedstrijden 
binnen de VDH. 

 
 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Hoofd-
 bestuur van de V.D.H. 
  
Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het Hoofdbestuur van de VDH, en zijn van 
kracht vanaf 1 november 2008. 
 
 
 
 
 
 
 


