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Vlaamse Federatie Hondensport
Vereniging zonder winstoogmerk

SPORTKOEPEL
ALGEMEEN REGLEMENT
Voorwoord.

De V.F.H. SPORTKOEPEL werd opgericht met als bedoeling de competitie in de hondensport te kanaliseren
om versnippering der Vlaamse hondensport tegen te gaan en aldus een bijdrage te leveren tot de gezonde
recreatieve sportontplooiing van alle leden met en door hun hond. Dit om volgens eigen hondensport
programma's en -disciplines de VLAAMSE HONDENSPORT op federaal, nationaal en internationaal gebied
naar de top der zuivere hondensport te brengen met alle wettelijke middelen die daartoe ter beschikking staan
en zonder enig lucratief doel. In deze optiek zal de V.F.H. ook toezien dat de leden worden beraden zich die
hond aan te schaffen waarmee ze hun sportbetrachtingen het best kunnen waarmaken en daarbij de leden
behulpzaam zijn met raad en voorlichting.
HOOFDSTUK I.
Artikel 1.

SAMENSTELLING SPORTKOEPEL

De Sportkoepelraad.
§1. De Sportkoepelraad wordt geleid door de commissarissen der verschillende

sportdisciplines. Deze mogen worden bijgestaan door 1 vertegenwoordiger uit zijn/haar
discipline, aangeduid in onderling overleg binnen de eigen disciplineraad.
§2. De Sportkoepelraad zorgt er voor dat alle beslissingen worden voorgelegd ter
goedkeuring aan de Raad van Bestuur en deelt de beslissing van het bestuur aan de
desbetreffende raden mee.
Artikel 2.

In de Sportkoepelraad hebben volgende raden zitting:
§1. Disciplineraden

De disciplineraad wordt samengesteld uit personen die de verschillende leden uit hun
respectievelijke disciplines vertegenwoordigen. Deze raden worden voorgezeten door de
respectievelijke discipline commissarissen van de V.F.H. vzw. welke zijn / haar raad
bijeenroept op vraag van de disciplineraad of indien dit nodig blijkt.
Per discipline beschikt deze raad in de Sportkoepelraad over 1 stem
§2. Keurmeesterraden

De keurmeesterraden worden samengesteld uit personen die erkend zijn door de V.F.H.
vzw als keurmeester binnen die discipline. Deze raden worden voorgezeten door een
door de keurders verkozen lid van de keurmeesterraad.
Per discipline beschikt deze raad in de Sportkoepelraad over 1 stem
§3. Opleidingsraad.

De opleidingsraad wordt samengesteld uit personen die erkend zijn door de V.F.H. vzw
als lesgevers/initiators binnen de V.F.H. vzw. Deze raad wordt voorgezeten door de
commissaris opleiding van de V.F.H. vzw.
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§4. Raad van de V.F.H. leden.

De afgevaardigden van de leden vertegenwoordigen de leden van de aangesloten
verenigingen (federaties of onafhankelijke aangesloten clubs) in de Sportkoepel.
Zij beschikken per discipline in de schoot van de Sportkoepelraad over hetzelfde aantal
stemmen zoals dit in de V.F.H. statuten voorzien in de Algemene Ledenvergadering.
Het staat de verenigingen vrij hun clubs (afvaardiging van maximaal 2 personen per
discipline) uit te nodigen op de Sportkoepel vergadering. Per vereniging mogen zij hun
stemmen onder hun aanwezige clubs naar eigen goeddunken verdelen, rekening
houdende dat hun aantal geldenden stemmen behouden blijft. Bij een afwezigheid en het
ontbreken van een geldig volmachtmandaat van een der aangesloten verenigingen
tijdens een Sportkoepelvergadering blijft bij stemming het aantal stemmen waarop deze
verenigingen recht hebben behouden bij het optellen van het aantal mogelijk uit te
brengen stemmen. Het aantal stemmen toebehorende aan bovenvermelde verenigingen
worden beschouwd als stemmen die voor de meerderheid van de stemming werden
uitgebracht
HOOFDSTUK II.
Artikel 1.

WERKING SPORTKOEPEL.

Werking binnen de sportkoepel V.F.H. vzw.
§1. Bestuur V.F.H. vzw.

Elk lid van de RvB der V.F.H. vzw heeft het recht aanwezig te zijn op samenkomsten van
alle raden. Derhalve moet de RvB steeds uitgenodigd worden op bijeenkomsten van deze
raden. De RvB heeft steeds de eindbeslissing.
§2. Sportkoepelraad.

Deze raad is samengesteld uit alle bestaande disciplinecommissarissen. Zij heeft tot taak
te overleggen, te rapporteren en te adviseren aan de Raad van Bestuur en te zorgen dat
alle disciplines onderling met de neuzen in dezelfde richting staan. Elk voorstel te
rapporteren aan de RvB, samen met haar advies en eventueel dat van de
Keurmeesterraad. Deze raad zorgt er voor dat de beslissing van de RvB wordt
medegedeeld aan de Disciplineraad en de Keurmeesterraad. Deze raad zorgt ook voor de
coördinatie met de Opleidingsraad.
§3. Disciplineraden.

Overleggen en rapporteren aan de Sportkoepelraad en de Keurmeesterraad. Er voor
zorgen dat alle leden binnen hun disciplines met de neuzen in dezelfde richting staan en
maken voorstellen over aan de Sportkoepel en Keurmeesterraad. Zij leggen zich neer bij
genomen beslissingen door de RvB, eventueel na verzoek tot bemiddeling. De
disciplineraden dienen steeds bij reglementswijzigingen het advies van de
Keurmeesterraad in te winnen.
Per discipline dienen de commissarissen te voorzien in een bestuur waarvan hij of zij
voorzitter is. De bestuursleden van deze commissies dienen om de 4 jaar (her) verkozen
worden uit leden die in de discipline praktiseren en zullen minimum bestaan uit een
voorzitter (de disciplinecommissaris = verkozen als lid van de Raad van Bestuur),
ondervoorzitter en secretaris.
§4. Keurmeesterraden :

De Keurmeesterraden overleggen en rapporteren aan de Sportkoepelraad.
zorgen er voor dat alle wedstrijdreglementeringen in hun discipline stipt worden
nageleefd en mogen eveneens advies uitbrengen aan de Sportkoepelraad over punten die
rechtstreeks te maken hebben met het “keuren” binnen hun discipline.
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§5. Opleidingsraad:

De Opleidingsraad staat, in nauwe samenwerking met de Sportkoepelraad en RvB, in
voor de opleiding van leden en keurmeesters binnen de hondensport disciplines. Deze
raad rapporteert rechtsreeks aan de RvB en zal er zorg voor dragen dat alle leden van de
opleidingsraad steeds zo up to date mogelijk blijven binnen hun discipline. Het laten
bijwonen, in onderling overleg, van bijscholingen, is hier een mogelijkheid voor.
§6. Algemeen:

Elke raad vergadert minstens 1 maal per jaar.
Reglementswijzigingen dienen de RvB bereikt te hebben voor 1 november om het
volgende seizoen in werking te kunnen treden. Derhalve dient de Disciplineraad deze ten
laatste op 1 oktober over te maken aan de Sportkoepelraad.
De Keurmeesterraad kan enkel reglementswijzigingen aanvragen via hun Disciplineraad.
Artikel 2.

Werking buiten de V.F.H. vzw.
§1. Enkel de RvB, of aangestelde door de RvB, in samenwerking met de Sportkoepelraad,

mogen en kunnen de V.F.H. vzw vertegenwoordigen op buiten de sportvereniging.
§2. Elk lid van elke raad wordt er aan gehouden beslissingen genomen in de schoot van de

V.F.H. vzw niet naar buiten toe mede te delen, uitgezonderd aan leden van de V.F.H.
vzw.
§3. Enkel de RvB zorgt, via de geijkte kanalen, Echo Hondensport, website, aparte uitgaven,

e.d. voor publicatie van reglementeringen, uitslagen, aankondigingen van bijscholingen
e.d.
HOOFDSTUK III.

ERKENNING VAN DE KEURMEESTERS

Artikel 1.

Als aanvang worden keurmeesters erkend per discipline door de V.F.H. vzw na voorgedragen
te zijn door hun vereniging via de Sportkoepel. Deze erkenning is geldig voor drie jaar,
behoudens beslissingen door de RvB. Keurmeesters die geen lid meer zijn van de V.F.H.
vzw verliezen automatisch hun erkenning.

Artikel 2.

Na de eerste competitiestart worden keurmeesters enkel nog erkend indien ze binnen hun
eigen federatie aan een aantal minimum vereisten voldoen:
§1. Bewijs leveren het wedstrijdprogramma terdege te kennen door het slagen in een examen

hieromtrent

binnen de eigen federatie of georganiseerd door de V.F.H. vzw.

§2. Bewijs leveren van het doorlopen van 3 praktische stagewedstrijden die geheel als

zelfstandig keurder

werden doorlopen binnen de V.F.H. vzw competitie.

§3. Bereid zijn opleidingen en bijscholingen te volgen in de schoot van de Opleidingscel

V.F.H. vzw.
§4. Verlengingen van erkenningen kunnen enkel na het volgen van de reglementering

hieromtrent, te vinden in de reglementeringen van de Opleidingsgraad.
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HOOFDSTUK IV.
Artikel 1.

ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJDEN.

Aanvragen.
§1. Enkel clubs of verenigingen, leden van de V.F.H. vzw, kunnen aanvraag indienen om

wedstrijden binnen de V.F.H. vzw te organiseren die gelden voor de officiële V.F.H. vzw
competitie. Aanvragen hiervoor moeten binnen zijn op het bestuur voor 1 september,
voorafgaand aan het jaar waarin ze plaatshebben en op het officieel document.
§2. Aanvragen worden behandeld door het bestuur welke in overleg de wedstrijdkalender
opstelt.
§3. Indien, ondanks de aanvraag en vermelding op de wedstrijdkalender, de wedstrijd

eenzijdig wordt afgelast door aanvrager of moet worden afgelast door de V.F.H. vzw
doordat aan de reglementen niet is voldaan, zal een administratieve boete verschuldigd
zijn van € 25,00 aan de V.F.H. vzw.
Artikel 2.

Schikkingen.
§1. Op straffe van afgelasting van de manifestatie dient op de terreinen waar de manifestatie

doorgang vindt de nodige accommodatie ter beschikking te zijn om de deelnemers en
toeschouwers op een waardige manier te ontvangen. Ook dienen, discipline afhankelijk,
de nodige toestellen, voorzieningen e.d. aanwezig en in orde te zijn. (zie reglement per
discipline)
§2. Men kan bij aanvraag een voorkeur kenbaar maken qua keurmeester maar de

uiteindelijke beslissing wordt genomen door de keurmeesterraad.
§3. De organiserende club draagt er zorg voor dat alle resultaten over worden gedragen aan

de sportkoepel (zie website voor gegevens). Keurmeesters maken een rapport over aan
de sportkoepel.
§4. Manifestaties worden beschouwd als officieel indien zij, conform aan dit reglement,

onder toezicht van de V.F.H. vzw, gehouden en georganiseerd worden door een
vereniging, aangesloten bij de V.F.H. vzw. De organiserende club mag geen onderwerp
uitmaken van een schorsing en /of verbod ter organisatie van een wedstrijd binnen de
V.F.H. vzw.
§5. Enkel deze officiële wedstrijden komen in aanmerking voor kwalificatie voor het V.F.H.

kampioenschap of andere door de V.F.H. georganiseerde competities.
§6. Elke organisator maakt ten laatste 2 maanden voor aanvang haar manifestatie bekend

door middel van affiches, minimaal aan elke club binnen de V.F.H. vzw te versturen, met
de volgende minimale vermeldingen:
Aangesloten bij de Vlaamse Federatie Hondensport, erkend als hondensportfederatie
door BLOSO of plaatsen van het logo.
b. De vermelding: “onder de reglementen en met keurmeesters van de V.F.H. vzw”
c. Sluitingsuur secretariaat (indien voorzien), adres en aanvangsuur van de manifestatie.
d. Discipline, Categorieën en of klassen die aan bod komen.
e. Uiterste inschrijvingsdatum en inschrijvingsadres(sen)
f. Extra info aangaande verkrijgbare maaltijden, aard parking, enz. is aan te bevelen.
a.
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§7. Elk lid dat wedstrijd wenst te spelen dient dit aan te vragen via zijn club op geijkte

aanvraagformulier (zie www.hondensport.be) dat volledig dient ingevuld te zijn en
overgemaakt dient te worden aan de bevoegde persoon. Dit lid, aangesloten bij de V.F.H.
vzw, krijgt een uniek V.F.H. vzw wedstrijdnummer welke hem of haar als combinatie
(geleider en hond) toelaat deel te nemen aan exclusieve organisaties binnen de V.F.H.
vzw, zoals daar zijn, kampioenschappen, superprestige e.d.. De prijs voor dit
wedstrijdnummer wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Elke verandering van
gegevens dient te worden medegedeeld via hetzelfde formulier. Bij verzaken zal dit
lijden tot nietigverklaring van het wedstrijdnummer.
§8. Elke club, aangesloten bij de V.F.H. vzw, kan een ploegennummer per discipline en per

seizoen aanvragen. Dit kan gebeuren via het geijkte formulier (zie
www.hondensport.be). De prijs voor dit ploegennummer wordt jaarlijks vastgesteld door
het bestuur. Elke verandering van gegevens dient te worden medegedeeld via hetzelfde
formulier. Bij verzaken zal dit lijden tot nietigverklaring van het wedstrijdnummer.
§9. Deelnemers die inschrijven zonder wedstrijd- of ploegennummer komen enkel in

aanmerking voor het klassement van die manifestatie en kunnen geen aanspraak maken
op kwalificatie tot deelname aan het kampioenschap of enige ander V.F.H. vzw
competitie.
Clubs of leden die in een discipline (dus niet in de V.F.H. vzw) zijn geschorst zijn
niet automatisch in andere disciplines geschorst. Schorsing als combinatie houdt echter
wel in dat deze laatste niet van een ploeg mag deel uit maken.

§10.

Loopse, drachtige en zogende teven mogen niet deelnemen aan competities binnen de
V.F.H. vzw, op straffe van uitsluiting. Reeds betaalde inschrijvingsgelden moeten enkel
terugbetaald worden bij verzaking aan het aandenken door de liefhebber in het geval van
een loopse teef. Enkel binnen gehoorzaamheid zal een regeling van kracht om loopse
teven toch aan competities te aten deelnemen.

§11.

Artikel 3.

De inschrijvingen.
§1. Enkel inschrijvingen die ontvangen werden op minimaal 3 weken voor de manifestatie,

op een officieel document (zie www.hondensport.be) worden aanvaard tot deelname
indien ze ten laatste voor aanvang van de manifestatie hun door het bestuur bepaalde
inschrijvingsgeld betaald hebben.
§2. Voor inschrijvingen per post geldt de datumstempel, voor inschrijvingen per mail of fax

geldt de bevestigingsdatum.
§3. Bij niet te achterhalen laattijdige inschrijvingen zal de keurmeester ter plaatse bepalen of

een ploeg of combinatie al dan niet mag deelnemen en dit vermelden op zijn
keurderrapport. De disciplineraad kan, na indiening bij de sportkoepel en na aanvaarding
door het bestuur, alsnog overgaan tot nietigverklaring van die bewuste uitslag.
§4. Niet geldig ingeschrevenen hebben geen recht op een trofee of aandenken.
Artikel 4.

De manifestatie.
§1. Elke manifestatie dient op de wedstrijdkalender te zijn geplaatst en door middel van een

affiche, minimaal 2 maand voor aanvang, kenbaar gemaakt te worden aan alle lid - clubs,
rechtstreeks of via een andere federatie, aangesloten bij de V.F.H. vzw.
§2. Elke manifestatie dient te worden gehouden conform de desbetreffende V.F.H.

reglementering en puntentellingen.
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§3. Elke manifestatie dient te worden gekeurd door officieel V.F.H erkende keurmeesters.
§4. Minimaal de eerste per klasse moet een trofee bekomen. Alle anderen hebben recht op

een aandenken indien ze gans de wedstrijd hebben doorlopen en in de einduitslag
voorkomen
§5. Van elke wedstrijd dient
a. binnen de 7 dagen een uitslag aan het secretariaat te worden bezorgt.
b. binnen de 7 dagen aan de schatbewaarder van de V.F.H. de aanwezigheidslijst

overgemaakt met het aantalspelers en de namen van de keurders.
De schatbewaarder maakt dan de rekening op van wat de inrichtende club moet
betalen en stuurt deze door naar de federatie van de club.
d. Er moet tevens vermeld worden of de keurders de dag van de wedstrijd al dan niet
zijn betaald.
c.

§6. Behoudens overmacht moet op het aangegeven aanvangsuur worden gestart met de

competitie. Na de het stoppen van de wedstrijd dient, behoudens overmacht, de
prijsuitreiking binnen het uur plaats te vinden.
§7. In geval van aflassen van een manifestatie, die door even welke rede (laattijdige

aanvraag, weersomstandigheden, of niet naleven van de reglementen) heeft betrokken
club geen enkel recht de V.F.H. hiervoor verantwoordelijk te stellen, en bijgevolg geen
recht op enige vergoeding van de V.F.H.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 februari 2008 en aanpassingen aangebracht die goedgekeurd
werden door deze raad.
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