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 Het nieuw seizoen is hoopvol gestart. Na onze Algemene Statutaire Ledenvergadering van 05.02.2022 doen wij graag 

enkele mededelingen. Wij wensen u veel succes toe bij het komend seizoen ! 

 Belgian Winner – Grote Prijs en Bekers :  oproep tot kandidaat – organisatoren 

 Begin en einde seizoen   

 De sectie doet een oproep aan kandidaat – clubs voor het organiseren van de Belgian Winner en de Grote 

Prijs. 

 In bijlage vind je een formulier dat je naar de sectie kan terugsturen. 

 Bij voorafgaande vragen kan je terecht bij het secretariaat van de sectie. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        februari- 

         fevrier    

Begin seizoen – début de la saison -van Bekers, GP en BW- des Coupes, GP et BW 

BW –  zaterdag, 11 september 2021 (Basse Sambre)  

• GP en Bekers : 

• Zondag, 28.11.2021 KKHC Heule (cat. 1 en 2) – 13.02 Samen Sterk Oud Turnhout (cat. 3) 

•  
Einde seizoen – Fin de la saison2 

Einde seizoen: BW-zondag, 27.07.2022 (Faymonville)  

Einde seizoen Bekers en GP :zondag, 07.08.22 Belgian Winner 

 



 
 

 

INSCHRIJVINGSBEDRAG   

In samenspraak met de VDA krijgen clubs een « beperkte vrijheid » om de inschrijvingsgelden  vast te stellen. 

De keus dient te worden gelegd tussen 12 en 20 euro. 

In mykkush kunnen de clubs zelf dit bedrag aanpassen. 

Wedstrijden → open wedstrijden→ wedstrijden beheren (kadertje met potlood) → € (je kunt het bedrag hier 

wijzigen tussen 12 en 20 euro) In de « bevestiging » naar de deelnemer wordt het bedrag automatisch vermeld. 

Opgelet : bij de organisatie van een sociale test kan men het inschrijviingsgeld niet wijzigen. (10 euro) 

 

Aan de VDA werden drie voorstellen tot wijziging van het reglement ingediend : 

 

WERKBOEKJES OP WEDSTRIJDEN    

 

De werkboekjes én de kaarten van de sociale test dienen minstens één uur voor je optreden afgegeven op het 

wedstrijdsecretariaat. (voor de twee eerst optredende honden kan deze tijd beperkt worden) 

Het secretariaat zal in het bijzijn van de deelnemer boekje en kaart controleren. Bij enige twijfel worden de 

keurders op de hoogte gesteld. 

 

EVALUATIE ASSISTENTEN  

 

De  werkboekjes worden niet meer gebruikt.  

Na de wedstrijd bespreken keurders samen met de assistent en burgerassistent de prestaties tijdens hun 

wedstrijd. Evaluatieformulieren, die daarvoor zijn voorzien, worden ingevuld en door beide partijen 

ondertekend. De ingevulde en ondergetekende formulieren moeten samen met het wedstrijdverslag en het 

ingevuld programmaboekje naar de sectie worden opgestuurd. (liefst zo snel mogelijk !) Dit mag electronisch 

indien alles duidelijk en leesbaar is. (geen foto’s, maar scan) 

Deze ingevulde formulieren worden op het secretariaat van de sectie bewaard en kunnen dienen om de 

jaarprestaties te beoordelen. 

 

BREVET ASSISTENTEN   

Op vraag van een aantal clubs gaat de brevetproef voor assistenten en burgerassistenten door te Heppignies 

op zondag, 06maart 2022. In dit weekend zijn er geen wedstrijden. 

De inschrijvingsformulieren werden reeds naar de clubs verspreid. Let op : sluitingsdatum inschrijvingen – 25 

februari 2022 ! 

Het brevet gaat door van zodra er 5 inschrijvingen voor assistenten beschikbaar zijn. 

 

 


