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 Na de lange corona- perikelen loopt dit prachtig seizoen als een sneltrein door de clubs. 

             Wij stellen met genoegen vast dat heel wat nieuwe gezichten op de terreinen hun intrede doen. 

 Wij merken tevens op dat  een nieuwe generatie beloftevolle “assistenten” (pakwerkers) enthousiast aan 

het werk is. En last but not least, wij konden na lange tijd een kersverse keurder verwelkomen. (David 

Deconinck) Wij wensen hem veel succes! 

  Met een veertigtal honden in cat. 1, 16 honden in cat. 2, en meer dan 20 honden in cat. 3 zien wij een nieuw 

tijdperk aanbreken. Het spreekwoord “na regen komt zonneschijn” is nog steeds toepasselijk!  

              

 

1. GP en Bekers 

Belgian Winner 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
De Bekers en de Grote Prijs gaan door te Faymonville op 03 en 04 september 2022. Dit is bevestigd aan de 

betreffende club door de KMSH. De sectie verwacht nog de bevestiging. 

 

De BW gaat door te Heppignies op 06 en 07 augustus 2022. Dit werd door de VDA bevestigd. 

 

       Juni - juin 

       Juin  

Begin seizoen van Bekers, GP en BW 

-BW –  zaterdag, 30.10.2021 (GP en Bekers) 

-GP en Bekers : 

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

Einde seizoen  BW:zondag, 27.07.2022 (Faymonville)  

Einde seizoen Bekers en GP : zondag, 07.08.22 (Belgian Winner) 

 



 
 

Wanneer bij de selectie van de BW twee deelnemers hetzelfde puntenaantal behalen, worden zij op dezelfde 

hoogte gerangschikt (wanneer zij hetzelfde puntenaantal behalen, worden zij beiden eerste gerangschikt) 

De volgende wordt dan tweede gerangschikt. 

 

De Beheerraad van de VDA heeft de volgende reglementwijzigingen bevestigd : 

*WERKBOEKJES OP WEDSTRIJDEN    

 

De werkboekjes dienen minstens één uur voor je optreden te worden afgegeven op het wedstrijdsecretariaat. 

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

Het secretariaat zal in het bijzijn van de deelnemer het boekje 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. 

De sectie heeft dit systeem ondertussen toegepast. De assistenten beschouwen de feedback die zij op deze 

manier krijgen positief. 

 

BREVET ASSISTENTEN   

Op vraag van de clubs werden de brevetproeven voor assistenten verschoven naar 15 oktober 2022. 

 

MEDEDELING BETREFFENDE MAMF BRAKEL  

Wegens contractuele onderhandelingen werd de wedstrijd te Brakel op 17.07.2022 in vraag gesteld. 

De club bevestigde ons dat de wedstrijd zeker doorgaat ! 

 

VERLOF SECRETARIAAT  
Het secretariaat is wegens verlof niet bereikbaar van 08 tot en met 27 juni. 

Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot de hulpsecretaris , Jean Michel Caïnk (0494 12 50 10) of 

Voorzitter Bruno Misselyn  (bruno.misselyn@telenet.be)  

 

ASSISTENTEN GP, BEKERS EN BW  

Eind juni worden de evaluaties bekeken van de prestaties van de assistenten op de diverse wedstrijden. 

Hierbij aansluitend zullen de namen respectievelijk voorgesteld worden aan de KMSH en de VDA. 
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