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Hoofdstuk 1: DOEL
1.1. Het doel van de Nadac Hoopers Nederland (hierna te noemen NHN)-wedstrijden is om aan te
tonen dat de hond en handler samenwerken als een soepel functionerend team. De hond moet te
allen tijde onder controle zijn en de bereidheid hebben om samen met de handler te willen werken. De
handler moet zich te allen tijde sportief gedragen ten opzichte van zijn hond en andere deelnemers.
1.2. Alle honden van alle rassen en kruisingen die in goede gezondheid verkeren, mogen deelnemen
aan wedstrijden georganiseerd door NHN. Aan NHN wedstrijden kan worden deelgenomen door
honden met en zonder stamboom. Honden geboren na 1 april 2014 dienen te zijn voorzien van een
identificatiechip.
1.3. Uitsluitingen:
● Honden met gecoupeerde oren, geboren na 30 april 1989 en afkomstig uit een land waar een
coupeerverbod geldt, dan wel in het buitenland zijn geboren na 1 oktober 1990.
● Honden met een gecoupeerde staart geboren na 1 september 2001.
● Kreupele honden
1.4. Uitzonderingen
● Loopse teven zijn toegestaan. De deelnemer dient dit vooraf te melden bij de organisatie.
Indien een teef loops is, wordt er gestart vanaf een matje eventueel in combinatie met een
loopsheidbroekje.
● Tape of bandages bij de honden zijn toegestaan
● Braces, protheses of andere (medische) hulpmiddelen zijn toegestaan mits de hond die deze
gebruikt een verklaring heeft van een dierenarts dat de hond deze om een medische reden
nodig heeft.
1.5. Honden moeten minimaal 18 maanden oud zijn om deel te mogen nemen aan NHN-wedstrijden.
1.6. Honden die een gecoupeerde staart hebben wegens een ongeval mogen meedoen mits er een
dierenartsverklaring wordt overlegd en na toestemming van de wedstrijdcommissie. Honden afkomstig
uit een land waar op het tijdstip van de geboorte geen coupeerverbod gold, kunnen deelnemen indien
vooraf een gewaarmerkte verklaring van de autoriteiten van het betreffende land wordt overlegd dat
het couperen ten tijde van de geboorte van de hond was toegestaan. In beslag genomen honden met
gecoupeerde oren of staart mogen deelnemen als er een verklaring van politie of asiel van waaruit de
hond werd geadopteerd wordt overlegd waaruit blijkt dat de hond in beslag was genomen.
1.7. Een wedstrijd kan door elke hondensport vereniging, hondenschool en/of kynologenclub in
Nederland worden aangevraagd bij Nadac Hoopers Nederland. De aanvrager dient kennis te nemen
van de reglementen van Nadac Hoopers Nederland.
1.8. De NHN wedstrijdcommissie coördineert alles wat met NHN-wedstrijden te maken heeft.
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HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE
2.1 Aanvragen wedstrijd
2.1.1. Wedstrijden worden aangevraagd bij de wedstrijdcommissie van NHN.
2.1.2. Bij het aanvragen van een wedstrijd dient een vereniging rekening te houden dat april t/m
september maanden zijn voor buitenlocatie wedstrijden en februari/maart & oktober/november de
maanden zijn dat de wedstrijden binnen georganiseerd moeten worden.
2.1.3. Per ring mogen maximaal 70 deelnemers per dag deelnemen.
2.2 Keurmeester
2.2.1. De keurmeesters worden opgeleid door Nadac Hoopers Nederland. Er zijn twee niveaus binnen
de opleiding:
● Keurmeester: het zelfstandig keuren van wedstrijden met behulp van een aspirant of een
keurhulp
● Aspirant-Keurmeester: het onder supervisie van een keurmeester (mee)keuren van
wedstrijden
2.2.2. De keurmeester(s) worden toegewezen door Nadac Hoopers Nederland. Bij aanvragen van een
wedstrijd kan een vereniging een voorkeur aangeven voor een keurmeester. Ook kan een vereniging
aangeven of er de mogelijkheid is om een keurhulp (zie 2.5.2E) te regelen.
2.2.3. De keurmeester(s) ontvangen de volgende vergoeding van de verenigingen:
● Dagvergoeding van €40,- per keurmeester
● Reiskostenvergoeding van € 0,19/km volgens de route tussen woonadres keurmeester en
wedstrijdlokatie van Google Maps of Routenet
● In veel gevallen zullen er 2 keurmeesters per ring nodig zijn. In dit geval wordt de
dagvergoeding tussen deze twee gedeeld. Beide krijgen volledige kilometervergoeding.
2.2.4. Aspirantkeurmeesters ontvangen geen vergoeding van de verenigingen.
2.3. Inschrijfgeld
2.3.1. Het inschrijfgeld voor 2020 staat vastgesteld op:
● € 15,00 voor een wedstrijd georganiseerd op een buitenterrein
● € 16,50 voor een wedstrijd georganiseerd op een binnenlocatie
2.3.2. Per deelnemende combinatie dient de organiserende vereniging € 1,00 af te dragen aan NHN.
2.4. Voorwaarden voor het organiseren
2.4.1. Fysieke middelen (anders dan toestellen): De wedstrijdaanvrager dient bij een 1ringswedstrijd te beschikken over:
● Een wedstrijdring van minimaal 20 x 30 meter
● Voldoende ruimte om het aantal deelnemers te kunnen herbergen
● Voldoende parkeerruimte
● Voldoende toiletgelegenheid voor mens en hond
● Benodigdheden om de ring af te zetten
2.4.2. Benodigde toestellen: om een wedstrijd te kunnen organiseren zijn (per ring) minimaal de
volgende aantallen toestellen nodig:
● 20 hoops
● 4 tonnen
● 2 gates
● 2 tunnels
2.4.2A: De keurmeester laat vooraf en tijdig weten wat het minimum aantal toestellen is wat
nodig is om de parcoursen neer te kunnen zetten.
2.4.2B: Indien de vereniging niet beschikt over deze aantallen toestellen, moet er contact
gezocht worden met de keurmeester of de aantallen toestellen die wel beschikbaar zijn
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acceptabel zijn.
2.4.2C: Verenigingen zijn vrij om andere verenigingen of lopers te benaderen om hun
toestellen beschikbaar te stellen
2.4.3. Voorwaarden ring
De ringoppervlakte dient egaal, dempend en niet glad te zijn, en er moet de mogelijkheid zijn
om een omheining neer te kunnen zetten. De ondergrond moet voor de deelnemer en de
hond goed beloopbaar zijn, en mag geen gevaar opleveren voor een van beiden. De ingang
en uitgang dienen bij voorkeur apart van elkaar te zijn.
2.4.4. Wijzigingen en afgelasting:
2.4.4A: De keurmeester heeft het recht om een wedstrijd af te gelasten als de oppervlakte niet
aan de gestelde eisen voldoet.
2.4.4B: De keurmeester heeft de bevoegdheid om een wedstrijd (tijdelijk) te staken indien er
door weersomstandigheden, gedragsexcessen bij deelnemers/toeschouwers (zie ook
hoofdstuk 2.7) of andere calamiteiten een onwerkbare of onveilige situatie ontstaat voor een
ieder die zich inzet voor de wedstrijd. De wedstrijd wordt pas weer hervat als de keurmeester
besluit dat de omstandigheden (wederom) acceptabel zijn om te kunnen keuren en lopen.
2.4.5. Prijzen: De organisator zorgt dat er prijzen beschikbaar zijn voor de lopers. Prijzen per
parcours, in aantal gelijk aan minimaal 10% van de deelnemers in een klasse, afgerond naar boven.
2.4.6. Dagindeling: bepaalt de wedstrijdorganisatie in samenspraak met de wedstrijdcommissie en
keurmeesters.
2.5 Functionarissen
2.5.1. De aanvrager moet minimaal de volgende medewerkers beschikbaar stellen:
● Wedstrijd secretaris
● 2 tijdwaarnemers (te weten: 1 voor de elektronische tijdwaarneming en 1 handklokker, of 2
handklokkers) (per ring)
● 1 schrijver (per ring)
● 1 ringmeester (per ring)
● 1 keurhulp (per ring, in overleg met de wedstrijdcommissie)
● 1 vlagger (per ring)
● 1 ringhulp / hulp voor riemen dragen (per ring)
● Op-/ombouwers
● EHBO-post voor mens en dier
Indien een vereniging aangegeven heeft dat er een keurhulp beschikbaar is, dient De vereniging dient
ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van hun taken (zie 2.5.2.). de belangrijkste
regels met betrekking tot fouten/weigeringen, parcoursenfouten en diskwalificatie.
2.5.2. Taken per medewerker
2.5.2A. De keurmeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van de ring en
de materialen in de ring. Hij/zij beoordeelt tijdens de wedstrijd de deelnemers.
2.5.2B. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk om op juiste wijze de gegevens van de
formulieren te verwerken, evt. in te voeren in een computer en na afloop van elk onderdeel in
een klasse aan de deelnemers bekend te maken d.m.v. het ophangen op een prikbord of
andere plek waar de lijsten zichtbaar zijn voor alle deelnemers.
2.5.2C. De ringmeester roept tijdig de 3 volgende deelnemers op om zich bij de ring te
melden en in de directe nabijheid van de ring te blijven, zodat er een goede doorstroming van
de deelnemers is. Tevens noteert hij evt. wijzigingen zoals afwezigheid van een deelnemer en
zorgt hij/zij dat de riemen aangegeven worden aan het einde van het parcours.
2.5.2D. De schrijver is verantwoordelijk voor het noteren van de tijd en de fouten,
weigeringen en diskwalificaties die de keurmeester tijdens het parcours aangeeft.
2.5.2E. De keurhulp is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de keurmeester tijdens
het keuren. De keurhulp krijgt een aantal toestellen in het parcours toegewezen en moet aan
de keurmeester aangeven of deze wel of niet correct genomen worden. Dit wordt gedaan door
vooraf afgesproken signalen. De keurhulp moet op de hoogte zijn van de belangrijkste regels
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met betrekking tot fouten/weigeringen, parcoursfouten en diskwalificatie. In veel gevallen zal
de taak van de keurhulp worden uitgevoerd door een aspirant-keurmeester, de
wedstrijdcommissie zal dit laten weten aan de organisatie.
2.5.2F. De vlagger geeft dmv afgesproken signalen met een vlag aan of de handler wel of niet
achter de lijn dan wel in het vak is gebleven.
2.5.2G. De tijdwaarneming mag zowel elektronisch als met de hand, waarbij er een sterke
voorkeur is voor elektronische tijdwaarneming. Het is belangrijk dat er altijd op 2 manieren een
tijd bijgehouden wordt, dat wil zeggen: of elektronisch + handklok of door twee handklokkers.
2.5.2H. De ringhulp is verantwoordelijk voor allerlei hand- en spandiensten in en om de ring.
De belangrijkste taak van de ringhulp is doorgaans het zorgen dat de riemen van de in- naar
de uitgang gebracht worden.
2.5.2I. De op-/ombouwers helpen de keurmeester met het opbouwen en ombouwen van de
parcoursen.
2.6. Inschrijvingen & Catalogus
2.6.1. De inschrijving van wedstrijden opent 6 weken voor de wedstrijddatum. Inschrijving geschiedt
door het overmaken van het inschrijfgeld op de rekening van de wedstrijdorganisatie ovv
licentienummer (inclusief de toevoeging S of T voor Speed of Technical) en naam hond. De
organiserende vereniging krijgt toegang tot het benodigde deel van het licentiebestand om de
inschrijvingen bij te kunnen houden.
2.6.2. De sluitingsdatum voor de wedstrijd is uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd of anders te bepalen
door de organiserende vereniging.
2.6.3. De organiserende vereniging mag de wedstrijd bij onvoldoende deelnemers om de kosten voor
het organiseren te kunnen dekken annuleren. De lopers zullen hiervan tijdig op de hoogte gesteld
worden. Inschrijfgeld zal worden geretourneerd.
2.6.4. De organiserende vereniging dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de wedstrijd de catalogus
te publiceren. Catalogus dient bij voorkeur digitaal (website, e-mail, social media) te worden
aangeleverd. Indien digitaal aanleveren niet mogelijk is, dient de organiserende vereniging te zorgen
voor een papieren versie die beschikbaar is op de wedstrijddag zelf. In de catalogus moeten de
volgende onderdelen vermeldt staan:
● Wedstrijddatum en organiserende vereniging
● Adres wedstrijdlocatie
● Huis/terreinregels
● Aanvangstijd en een globale dagindeling (precieze tijden van onderdelen hoeven niet vermeldt
te worden)
● Aantal beschikbare prijzen per klasse / per parcours
● Startlijst
2.6.5. Startnummers worden op de dag zelf, voor aanvang van de wedstrijd aan de deelnemers
uitgereikt bij het secretariaat.
2.6.6. Na de wedstrijd dienen alle uitslagen te worden verstrekt aan de NHN wedstrijdcommissie,
waarna ze op de website worden gezet.
2.7. Gedragsregels, excessen en consequenties
2.7.1. Officials
Onder officials tijdens een wedstrijd wordt verstaan:
- Wedstrijdleider(s): de persoon/personen die namens de organisator optreedt/optreden tijdens
een wedstrijd.
- Keurmeester(s) en/of aspirant keurmeester(s)
- Leden van de NHN wedstrijdcommissie (voor zover aanwezig op de wedstrijd)
2.7.2. Algemeen
De officials zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ordentelijke verloop van een wedstrijd.
Deelnemers, honden en toeschouwers worden geacht zich volgens normale fatsoenregels te
gedragen
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2.7.3. Acties
Als een deelnemer, hond en/of toeschouwer zich niet fatsoenlijk gedraagt kan elk van de officials,
afhankelijk van de zwaarte van het gedrag en indien nodig in onderling overleg, de volgende acties
ondernemen:
1. Een onofficiele waarschuwing geven. Hierbij wordt de deelnemer/toeschouwer aangesproken
op zijn/haar gedrag of het gedrag van zijn/haar hond, maar worden er nog geen
consequenties aan verbonden.
2. Een officiele waarschuwing geven. Hierbij wordt de deelnemer aangesproken op zijn/haar
gedrag of het gedrag van zijn/haar hond, en wordt deze waarschuwing gedocumenteerd.
3. Een deelnemer/hond voor de rest van de wedstrijd uitsluiten van de wedstrijd en alle tot dan
toe gelopen uitslagen ongeldig verklaren (dagdiskwalificatie). Een dagdiskwalificatie wordt
gedocumenteerd.
4. De deelnemer/hond/toeschouwer van het terrein laten verwijderen. Dit wordt gedocumenteerd
in geval van deelnemer en hond.
Officials behouden te allen tijde het recht om een wedstrijd te staken totdat de misdragende honden,
toeschouwers en/of deelnemers van het terrein zijn verwijderd.
Actie 1, 2 en 3 kunnen ook nog na afloop van de wedstrijd (binnen 3 weken na de wedstrijddag)
worden genomen. De deelnemer zal hiervan schriftelijk (email) op de hoogte worden gesteld.
2.7.4. Onfatsoenlijk gedrag
Onder onfatsoenlijk gedrag worden o.a. de volgende zaken verstaan:
- Agressief gedrag van de hond richting andere honden, andere aanwezigen of de handler. In
alle gevallen is de handler van de betreffende hond verantwoordelijk en aansprakelijk.
- Agressief/bedreigend/onbeschoft gedrag van een handler of toeschouwer tegen hond, offical,
medewerker of andere aanwezigen. Zowel verbaal als fysiek.
- Excessief discussieren met een official, opruiend gedrag richting andere aanwezige personen,
schelden, het verstoren van de orde.
In zijn algemeenheid bepaalt/bepalen de betrokken official(s) (eventueel in overleg met de
wedstrijdcommissie) wat wel of niet onfatsoenlijk gedrag is.
2.7.5. Consequenties
- In geval dat actie 2, 3 of 4 tijdens de wedstrijddag wordt genomen, sturen de betrokken
officials elk afzonderlijk binnen 48 uur na het incident een schriftelijk verslag (email) naar de
wedstrijdcommissie.
- In geval onfatsoenlijk gedrag tijdens de wedstrijddag is waargenomen door een official maar
er (door welke reden dan ook) tijdens de wedstrijddag zelf geen actie is ondernomen, stuurt
de official binnen 48 uur na de wedstrijddag een schriftelijk verslag (email) naar de
wedstrijdcommissie.
- De wedstrijdcommissie kan naar aanleiding hiervan mensen (waaronder overtreder, melder
en/of getuigen) vragen om toelichting.
- De wedstrijdcommissie beslist op basis van de verkregen informatie of een officiele
waarschuwing of een dagdiskwalificatie op zijn plaats is. In geval van een dagdiswalificatie
worden alle uitslagen van die dag (met terugwerkende kracht) ongeldig verklaard.
- De overtreder wordt binnen 3 weken na de wedstrijddatum schriftelijk van het besluit van de
wedstrijdcommissie op de hoogte gebracht.
2.7.6. Schorsing/intrekken licentie
- Als een deelnemer binnen 2 kalenderjaren 2 officiele waarschuwingen of dagdiskwalificaties
krijgt, wordt hij/zij voor 3 maanden geschorst. Als hij/zij na deze schorsing nogmaals een
officiele waarschuwing of dagdiskwalificatie krijgt is de deelnemer niet meer welkom op NHN
wedstrijden.
- Indien de deelnemer tijdens de wedstrijddag van het veld verwijderd is (actie 4) of als er
sprake was van fysiek geweld, intimidatie of bedreiging van deelnemers, keurmeesters,
organisatie, vrijwilligers en/of leden van de wedstrijdcommissie, dan mag de
wedstrijdcommissie besluiten om per direct een licentie in te trekken. Dit gebeurt naar het
oordeel van de wedstrijdcommissie.
- Uitzondering betreft aggressieve honden. Als een hond in de ogen van de wedstrijdcommissie
op een wedstrijd heeft laten zien dat hij een bedreiging vormt voor andere honden en/of
aanwezigen kan er besloten worden deze hond met onmiddellijke ingang voor ten minste 3
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maanden te schorsen. Als de handler na deze periode aannemelijk kan maken dat de hond in
gedrag verbeterd is, mag de hond weer deelnemen aan wedstrijden. Echter bij het eerste
vertoon van aggressiviteit door de betreffende hond wordt de hond permanent uitgesloten van
NHN wedstrijden. De handler mag wel met andere honden blijven deelnemen aan NHN
wedstrijden.
2.7.7. Algemeen
- Officials die aanwezig zijn op wedstrijd als deelnemer, worden als ze aan het verkennen zijn
voor hun eigen rondje, zich voorbereiden voor het lopen van hun rondje, en tijdens het
uitlopen na hun rondje met rust gelaten.
- In alle gevallen waarin de reglementen in hoofdstuk 2.7 niet voorzien bepaalt de
wedstrijdcommissie.
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HOOFDSTUK 3: LICENTIE, INSCHRIJVING EN KLACHTENAFHANDELING
3.1. Startlicentie
3.1.1.Om deel te kunnen nemen aan de NHN wedstrijden heeft men een startlicentie nodig. Deze is
door iedereen aan te vragen via de site www.nhnwedstrijden.nl.
3.1.2. Een startlicentie is een onbeperkt geldig, de kosten bedragen € 5,- per combinatie
geleider/hond.
3.1.3. De startlicentie dient jaarlijks actief verlengd te worden door de licentiehouder. Het verlengen
van een licentie kost € 5,00 per licentie per jaar. Licenties die niet verlengd worden, worden op nonactief gezet. Een combinatie kan dan niet deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door Nadac
Hoopers Nederland.
3.1.4. Na aanvraag ontvangt men van NHN een bevestiging met licentienummer via email.
3.1.5. Een startlicentie kan aangevraagd worden vanaf het moment dat de hond 16 maanden oud is.
3.2. Bijzondere licenties
3.2.1. Honden met een beperking / aandoening
Honden met een beperking of aandoening mogen meedoen aan NHN wedstrijden. Indien een hond
zichtbaar beperkt is, dient er bij aanvraag van de startlicentie een medische verklaring te zijn waarin
wordt aangegeven door een dierenarts dat de hond zonder pijn of ander ongemak kan sporten met
deze beperking.
3.2.1A. De medische verklaring dient te worden gemaakt en ondertekend door een dierenarts
of specialist. Bij het aanvragen of wijzigen van de licentie dient de verklaring te worden
meegestuurd.
Opmerking kreupele honden:
Honden die zonder medische verklaring op een wedstrijd kreupel lopen, mogen niet langer
deelnemen aan de wedstrijd op die dag. Indien dit kreupelheid is door een blessure, wordt ten
zeerste aangeraden de hond na te laten kijken door een dierenarts, fysiotherapeut of andere
specialist op het gebied van dierengezondheid. De hond mag de volgende wedstrijd (indien de
professional dit verantwoord acht), gewoon starten maar mag dan niet meer kreupel of onzuiver
lopen. Als dit wel het geval is, zal de hond opnieuw voor de dag gediskwalificeerd worden.
Indien de kreupelheid door een langer bestaande aandoening is waardoor de hond blijvend kreupel of
anderszins onzuiver zal lopen zonder hierbij ongemak te ervaren, dient een medische verklaring te
worden afgegeven.
3.2.2. Handlers met een beperking
Er is in de hoopers geen aparte para-handler klasse. Dat betekent dat handlers met een beperking
meedoen met de reguliere competitie. Om tegemoet te komen aan de beperkingen die handlers
zouden kunnen ervaren, is het gebruik van hulpmiddelen voor de handler toegestaan. Het gaat dan
om hulpmiddelen die geen onderdeel zijn van het lichaam van de handler. Protheses, braces etc. zijn
sowieso toegestaan.
3.2.2A. Onder hulpmiddelen vallen: wandelstokken / elleboog- of okselkrukken, rollators,
stoelen / krukken, rolstoelen (zowel handrolstoelen als gemotoriseerd)
3.2.2B. Indien een handler gebruik wil maken van een hulpmiddel, dient dit bij de
licentieaanvraag te worden aangegeven
3.2.2C. Indien een handler gebruik wil maken van een hulpmiddel wat niet in de reglementen
wordt vermeld, gaat dit in overleg met de NHN wedstrijdcommissie. Vermeldt dit bij de
licentieaanvraag en/of neem contact op via NHNwedstrijdcommissie@gmail.com (onder
vermelding van licentienummer, indien de handler deze al heeft).
3.2.2D. Hulpmiddelen die tijdelijk gebruikt worden (bijvoorbeeld krukken bij een gebroken
been) hoeven niet apart via een licentie vermeld te worden
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3.3. Inschrijving
3.3.1. Inschrijven kan tot uiterlijk de sluitingsdatum voor inschrijving of totdat het maximaal aantal
inschrijvingen bereikt is. Inschrijving geschiedt door het overmaken van het inschrijfgeld op de
rekening van de wedstrijdorganisatie ovv licentienummer (inclusief de toevoeging S of T voor Speed
of Technical) en naam hond. In het geval dat er binnen 2 dagen na opening inschrijven meer dan het
maximale aantal deelnemers heeft ingeschreven, gaat de overinschrijfprocedure in werking. Zie
hoofdstuk 9.
3.3.2. Bij annulering heeft een combinatie tot 4 weken voor de wedstrijddatum recht op volledige
restitutie van het inschrijfgeld. Tot 2 weken voor de wedstrijddatum wordt 50% van het inschrijfgeld
geretourneerd. Bij annulering korter dan 2 weken voor de wedstrijddatum is er geen restitutie van het
inschrijfgeld mogelijk. Indien er een wachtlijst is, en iemand van de wachtlijst kan/wil de plaats
innemen van degene die annuleert krijgt deze wel het volledige inschrijfgeld terug. Zelfs als dit vlak
voor de wedstrijd is.
3.3.3. Per overboeking kunnen meerdere combinaties ingeschreven worden. Bij deze overboeking
dient dan wel duidelijk te worden vermeld: licentienummers (inclusief de toevoeging S of T voor Speed
of Technical) en namen van de honden.
3.3.4. Onvolledige, onjuiste of onduidelijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
3.3.5. Inschrijvingen/betalingen die binnenkomen voordat de inschrijving open is, zijn ongeldig en
worden terug gestort.
3.3.6. Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
● De ingeschreven hond heeft het laatst verlopen tijdvak van 6 maanden niet verkeerd in
omstandigheden, waardoor er gevaar bestaat voor besmetting van welke ziekte van
besmettelijke aard dan ook en de deelnemer zal niet deelnemen aan de wedstrijd, indien de
aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd alsnog mochten voordoen.
● De deelnemer kan NHN of de keurmeesters niet aansprakelijk stellen voor opgelopen schade
en/of letsel toegebracht aan derden door de inschrijver of zijn/haar hond.
● De deelnemer is op de hoogte van het NHN reglement
● De deelnemer conformeert zich aan de regels zoals gesteld in het reglement van NHN.
3.4 Klachtenafhandeling
3.4.1. Klachten worden in eerste instantie op een respectvolle en beschaafde manier tijdens de
wedstrijd besproken met de wedstrijdorganisatie of keurmeester of een wedstrijdcommissielid
aanwezig op de wedstrijd (1 van drieën). Indien de klacht naar mening van de indiener niet naar
tevredenheid is afgehandeld kan de indiener binnen 3 dagen na de wedstrijd de klacht indienen via
het Feedback-formulier op de website www.nhnwedstrijden.nl. De wedstrijdcommissie zal binnen
redelijke termijn reageren op de ingediende klacht.
3.4.2. Opmerkingen over de parcoursen (bijvoorbeeld indien een deelnemer een onveilige situatie
opmerkt), mogen mits op respectvolle wijze, gemeld worden aan de keurmeester. De keurmeester
geeft de deelnemers hier de gelegenheid voor alleen gedurende het verkennen van het parcours. De
keurmeester beslist of de klacht gegrond is en/of het parcours hierom aangepast dient te worden.
Indien de deelnemer niet tevreden is met de geboden oplossing, kan de deelnemer het Feedback
formulier invullen en opsturen.
3.4.3. Indien een deelnemer tijdens de wedstrijd zijn/haar klacht op onfatsoenlijk wijze uit (excessief
discussiëren met de keurmeester/organisatie, opruiend gedrag richting andere aanwezige personen,
fysieke of verbale agressie) wordt de regeling uit punt 2.7 toegepast.
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HOOFDSTUK 4: BENODIGDHEDEN EN BIJBEHORENDE EISEN
4.1. Hoops: hoepelvormige toestellen voorzien van een boog. Voetstuk gemaakt van Aluminium of
PVC niet dikker dan 2,5 cm. Kleur: Wit of Grijs. Boog gemaakt van PVC toegestaan in alle kleuren.
Afmetingen: Doorgang (grondlat) Hoop minimaal 86-90 cm. Breedte van de gehele Hoop mag niet
meer bedragen als 90 cm (incl. voet).
4.2. Tonnen: gemaakt van zacht of hard materiaal, doorsnede 55 tot 71 cm en hoogte van 60 tot 106
cm. De tonnen dienen voldoende stabiel te zijn, zodat ze niet om kunnen vallen door wind of bij
aanraking door de hond. Bij gebruik van zachte tonnen, dienen deze wanneer de omstandigheden
daarom vragen verzwaard te worden met zandtassen. Ze mogen niet worden verankerd met pinnen,
haringen of andere middelen waardoor de ton niet meer verplaatst kan worden.
4.3. Tunnels: tunnels gemaakt van stevig materiaal, bij voorkeur antislip. Lengte: 1 tot 2 meter.
Doorsnede: 60 cm. Mogen alleen met zadelzak tunnelhouders gefixeerd worden en niet met palen,
beugels en/of koorden. In het parcours mogen de tunnels alleen rechtuit worden neergelegd.
4.4. Gates: hekjes gemaakt van aluminium of PVC voorzien van een ‘doorzichtig’ netwerk met mazen
welke niet groter zijn dan 5 cm (i.v.m. veiligheid). De gates mogen ook voorzien zijn van een geheel
gesloten net (toegestaan in alle kleuren). Breedte 100-120 cm, hoogte tussen de 83 en 101 cm.
4.5. Nummering: bordjes of stekers met daarop de cijfers 1 t/m 25. Voor de nummering van de
tonnen dient de nummering op het toestel zelf geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld met een sticker
of clips). Plaatsing van de bordjes zo dicht mogelijk bij het toestel, duidelijk zichtbaar vanuit het
handlersvak of vanaf de handlerslijn.
4.6. Alle gebruikte materialen en toestellen dienen in dusdanige staat te verkeren, dat zij geen gevaar
opleveren voor hond (en handler).
4.7. Alle toestellen dienen op een veilige en verantwoorde manier verzwaard te zijn of kunnen worden.
Manieren die toegestaan zijn:
● Kleine zandzakjes om op de staanders van de hoops/gates te leggen
● In de tonnen: flessen water, zandzakjes of andere verzwarende materialen. Deze mogen niet
scherp zijn
● Hoops en gates die gemaakt zijn van PVC mogen ook verzwaard worden door middel van
water of zand in de buizen van de voet/staander.
4.8. In het geval dat een toestel kapot gaat en niet meer veilig gebruikt kan worden in het parcours,
dient door de organiserende vereniging een reserve toestel geregeld te worden. NHN is niet
aansprakelijk voor eventuele schade aan de toestellen toegebracht tijdens wedstrijden.
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HOOFDSTUK 5: TRAJECTEN, KLASSES, GROEPEN, PROMOTIE EN KWALIFICATIE
Aan NHN wedstrijden kan worden deelgenomen door honden met en zonder stamboom die tenminste
18 maanden oud zijn. Deze honden dienen te zijn voorzien van een identificatiechip. De keurmeester
mag (bij twijfel) de chip of schofthoogte controleren.
5.1 De Trajecten
Vanaf 2019 wordt er in 2 trajecten gelopen: Speed en Technical.
5.1.1. Speed: De lijnen in traject Speed zijn logisch waardoor de hond optimaal de snelheid kan
inzetten om het parcours vlot te doorlopen. De afstanden (zowel tussen de toestellen als tussen hond
en handler) zijn groter. Naarmate het niveau hoger wordt, worden naast afstand en snelheid ook
stuurbaarheid en handling belangrijker. De SPT en MPT zal in traject Speed strakker staan dan in
traject Technical.
5.1.2. Technical: In dit traject zijn afstand en snelheid minder van belang. De parcoursen zullen dan
ook krapper staan: minder ver van het vak/de lijn weg en met minder grote toestelafstanden. In dit
traject zijn handling en stuurbaarheid het belangrijkste. Naarmate het niveau hoger wordt, worden ook
de gevraagde afstanden en snelheid wel groter, maar minder dan in het Speed traject.
5.1.3 Keuze voor een traject: Je kunt (per hond) een duidelijke keuze maken voor 1 van beide
trajecten, en je daar dus volledig op focussen. Je kunt ook met 1 hond in beide trajecten lopen. De
volgende regels gaan gelden:
• Iedereen die al een licentienummer heeft, houdt dit licentienummer maar je krijgt er een S
en een T achter. Dus als je licentienummer 16043 hebt, krijg je vanaf 2019 twee
licentienummers: 16043S en 16043T. Nieuwe licentiehouders krijgen een nieuw
licentienummer met zowel een T als een S erachter. Natuurlijk blijf je gewoon voor 1
licentie per hond betalen.
• Je schrijft in met het licentienummer met de juiste letter. Dus als je in wil schrijven voor
Technical, schrijf je in met 16043T, en als je in wil schrijven voor Speed schrijf je in met
licentienummer 16043S. Op deze manier weet de wedstrijdorganisatie meteen welk
traject je wil lopen. De klasse hoef je niet te vermelden, die ligt vast in de licentiedatabase.
• Je mag per wedstrijd maar voor 1 traject inschrijven. Inschrijven voor een traject is
bindend, je mag dus niet op de dag zelf nog wisselen omdat de parcoursen van het
andere traject je beter bevallen.
5.2 De Klasses
Binnen beide trajecten beginnen we met 2 klasses: A en B. Als hoopers in aantallen
wedstrijddeelnemers groter wordt, kan dit op termijn uitgebreid worden tot 3 klasses. Consequentie is
wel dat er dan of in 2 ringen gelopen moet worden, of dat de trajecten/klasses verspreid worden over
meerdere wedstrijddagen/-lokaties.
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De verschillen in afstanden staan in onderstaand overzicht:
Techn-A

Techn-B

Speed-A

Speed-B

Afstand tussen toestellen

3-5 meter

3-5 meter

5-7 meter

5-7 meter

Max afstand vak/lijn-toestel

5 meter

7,5 meter

10 meter

15 meter

Aantal toestellen

14-18

18-22

18-22

20-24

Vak

3x3 en 5x5

3x3 en 5x5

3x3 en 5x5

3x3 en 5x5

NB: De maximale afstand vak-toestel wordt bepaald vanaf de rand van het 5x5 vak.
5.2.1 Combinaties die een nieuwe licentie aanvragen beginnen altijd in de A-klasse.
5.2.2. In de A-klasse mag de handler bij de start tot een door de keurmeester aangegeven lijn of
toestel meelopen met de hond. Dit geldt alleen voor de start en de eerste toestellen. Het is daarna de
bedoeling dat de handler zich naar het handlersvak begeeft en in het handlersvak of achter de
handlerslijn blijft. Als je de eerste toestellen meeloopt (en dus niet start vanuit het 3x3- of 5x5-vak)
maar wel op tijd in een vak bent, wordt er een 5x5-vak gegeven en kun je dus geen 60 punten en
geen Promotiepunt meer halen. Vanaf de B-klasse moet de handler in het vak/achter de lijn zijn op het
moment dat de hond start.
5.2.3. In de A-klasse mag de handler in het parcours onzichtbaar een speeltje bij zich dragen (dus bv
in jas- of broekzak). Dit speeltje mag direct na de finish gebruikt worden om de hond te belonen. Bij
beloning mag het speeltje alleen direct uit de hand worden gegeven. Het gooien of op een andere
manier aanbieden van het speeltje aan de hond resulteert in een waarschuwing en mogelijk
diskwalificatie. Vanaf de B-klasse is het niet toegestaan een speeltje mee te nemen in de ring. Het is
nooit toegestaan om voer mee te nemen in de ring.
5.3. Indeling in groepen
5.3.1. De indeling van de honden in groepen gebeurt op schofthoogte:
● Groep 1: Honden met een schofthoogte hoger dan 40.01 cm
● Groep 2: Honden met een schofthoogte kleiner dan 40.00 cm of 40.00 cm.
5.3.2. Alle honden die voor het eerst starten aan een wedstrijd en ingeschreven zijn in groep 2 en
waarvoor niet direct duidelijk is dat ze een schofthoogte van 40cm of kleiner hebben worden door de
keurmeester gemeten met behulp van een meetboog. Het resultaat van de meting wordt doorgegeven
aan de NHN wedstrijdcommissie en vermeld op de licentie. Honden die ingeschreven worden in groep
1 maar waarbij de handler twijfelt aan de hoogte, kunnen op aanvraag gemeten worden.
5.3.3. Honden die voor een andere sport (behendigheid, flyball etc.) al een keer gemeten zijn en
waarvan de handler dit aan kan tonen hoeven niet opnieuw gemeten te worden. Het resultaat van de
meting dient dan wel te worden bijgevoegd bij het aanvragen van een licentie.
5.4. Puntentelling
5.4.1. Een combinatie start ieder vakparcours met 60 punten en het lijnparcours met 50 punten. Er
worden punten afgetrokken voor uit het 3x3-vak stappen (-10 punten), fouten/weigeringen (-5 punten),
parcoursfouten (-20 punten). Een diskwalificatie resulteert in 0 punten. Voor een overzicht van wat
een fout, weigering, parcoursfout of diskwalificatie oplevert, zie hoofdstuk 7.
5.4.2. De klassering voor het parcours per dag wordt bepaald op het aantal punten. Indien een
combinatie een gelijk aantal punten heeft behaald, wordt de combinatie die de snelste tijd heeft hoger
geplaatst.
5.4.3. De punten van alle parcoursen tellen mee voor het klassement. Op een dag kunnen maximaal
170 (60+60+50) klassementspunten gelopen worden.
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5.5. Promotie & degradatie
5.5.1. Om te promoveren van Speed-A naar Speed-B of van Techncial-A naar Technical-B kun je
promotiepunten halen. Promotiepunten kunnen alleen gehaald worden op de vakparcoursen (dus VP
en NH).
• Een groep 1 hond behaalt een promotiepunt bij een score van 60 (dus een foutloos rondje
vanuit het 3x3 vak)
• Een groep 2 hond behaalt een promotiepunt bij een foutloos rondje vanuit het 3x3 of het 5x5
vak.
• Voor promotie heb je 5 promotiepunten nodig waarvan minstens 2 op het VP.
• Promoveren mag direct na afloop van het behalen van de benodigde promotiepunten, en
moet bij het behalen van 10 promotiepunten (waarvan minstens 2 op het VP).
• Combinaties die in beide trajecten wedstrijden lopen, kunnen in beide trajecten apart
promoveren. Je kunt dus bv promoveren van Speed-A naar Speed-B, maar nog wel in
Technical-A blijven lopen omdat je daar nog niet voldoende promotiepunten hebt gescoort.
5.5.2. Indien een combinatie promoveert naar een volgende klasse, worden de gelopen
klassementspunten niet meegenomen.
5.5.3. Het is ook mogelijk om te degraderen van Speed-B naar Speed-A en Technical-B naar
Technical-A. Degradatie vindt plaats als aan het eind van het seizoen als je minder dan 120 punten
(groep 1) of 100 punten (groep 2) hebt gelopen. Als je in het lopende jaar gepromoveerd bent, kun je
in datzelfde jaar niet degraderen.
5.5.4. Veteranen honden (bij NHN zijn dit honden vanaf 9 jaar) kunnen vrijwillig een stapje terug doen
in de te lopen afstanden. Dit betekent (naar keuze van de handler) van Speed-A naar Technical-A,
van Technical-B naar Techncial-A of van Speed-B naar Speed-A of Technical-B. Deze honden
promoveren dan ook niet meer na het behalen van 10 promotiepunten. Andere vormen van vrijwillige
degradatie zijn niet mogelijk.
5.5.5. Behaalde promotiepunten horen bij de combinatie en niet bij de hond. Als een hond start met
een andere handler, start deze weer in de laagste klasse.
5.5.6. Promotiepunten blijven onbeperkt geldig en vervallen bij promotie.
5.6. Competitiewinnaars & NK
5.6.1. Het competitieseizoen loopt van januari t/m december. Alle wedstrijden die onder auspiciën van
NHN in Nederland georganiseerd worden, tellen mee voor bepaling van het eindklassement.
5.6.2. Competitiewinnaars: Aan het eind van het jaar zijn er 8 competitiewinnaars: Speed-A1,
Speed-A2, Speed-B1, Speed-B2, Technical-A1, Technical-A2, Technical-B1 en Technical-B2. Deze
prijzen worden uitgereikt tijdens het NK.
5.6.2.A. Voor de bepaling van het eindklassement tellen alleen de resultaten van de beste 8
wedstrijden mee.
5.6.2.B. Een combinatie kan niet in zowel de A als de B-klasse van hetzelfde traject
competitiewinnaar worden. Indien dit het geval is, vervalt de prijs die in de laagste klasse
gelopen wordt.
5.6.3. NK-kwalificatie: Om mee te mogen doen aan het NK in een bepaald traject moet je 340 punten
(groep 1) of 300 punten (groep 2) in dit traject halen.
5.6.3.A. Voor NK kwalificatie tellen alle gelopen resultaten op alle wedstrijden mee.
5.6.3.B. Als je je kwalificeert voor het NK in beide trajecten (Speed en Technical) moet je bij
inschrijving voor het NK een keuze maken in welk traject je het NK wil lopen.
5.6.3.C. Als je je kwalificeert voor het NK in meerdere klasses (A en B) loop je het NK in de
hoogste klasse.
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5.6.4. Het NK wordt gehouden in november of december van het competitiejaar. De datum en locatie
worden in de loop van het seizoen en uiterlijk 3 maanden voor het NK bekend gemaakt.
5.6.5. Aan het eind van het seizoen vervallen alle klassements- en NK-punten.
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HOOFDSTUK 6: PARCOURSEN
6.1 Algemene bepalingen
6.1.1. Een parcours wordt opgesteld door de keurmeester en moet voldoen aan de eisen zoals die
gelden voor de klasse waarvoor het parcours ontworpen is (zie hoofdstuk 5.2).
6.1.2. De parcoursen bestaan veelal uit logische lijnen welke door de hond veilig gelopen kunnen
worden.
6.1.3. Een parcours mag beginnen en eindigen met een hoop of een tunnel
6.1.4. Voor de minimale en maximale afstand tussen de toestellen wordt gekeken naar hoe de
toestellen staan t.o.v. elkaar in de looplijn en niet naar hoe de toestellen staan t.o.v. elkaar. De
afstanden per klasse staan vermeld in hoofdstuk 5.2.
6.1.5. De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid van de hond in het parcours ligt bij de handler.
Mogelijk gevaarlijke situaties of overtredingen van de parcoursregels dienen te worden aangegeven
bij de keurmeester. Indien de keurmeester het niet eens is met de visie van de handler betreffende de
veiligheid, kan de handler een klacht indienen bij NHN volgens de in hoofdstuk 3.4 vermeldde
klachtenprocedure.
6.1.6. Op een wedstrijd worden 3 parcoursen gelopen: 2 vakparcoursen (VP en NH) en 1 Gevarieerd
Parcours (GP).
6.2 Vakparcoursen
Vakparcoursen zijn parcoursen waarbij de handler vanuit een vak de hond het parcours rond stuurt. Er
wordt gewerkt met 2 vakken: een vak van 3x3 en een vak van 5x5 (het 3x3-vak ligt in het 5x5-vak).
Deze liggen beide in het parcours. Op een parcours kun je maximaal 60 punten halen, zolang je in het
3x3 vak blijft. Zodra je uit het 3x3 vak stapt in het 5x5 vak, krijg je 10 punten aftrek. Zodra je uit het
5x5 vak stapt heb je een disk. Het 5x5 vak krijgt een duidelijk andere kleur dan het 3x3 vak.
6.2.1. Vast Parcours (VP): parcours bestaande uit alle voorkomende toestellen (hoops, gates,
tunnels, tonnen) welke op volgorde van nummering genomen moeten worden.
6.2.1A. Zie voor het aantal toestellen per klasse hoofdstuk 5.2.
● Gates: er mogen meerdere gates naast elkaar gebruikt worden ter ondersteuning van
het lopen van een bepaalde lijn. Deze gates tellen als 1 toestel. Het toestel voor en na
de gate(s) dienen op de voor de betreffende klasse minimale afstand te staan.
● Tunnel: de insteek van de tunnel mag maximaal een 90 graden bocht maken met het
toestel ervoor.
6.2.2. Numbered Hoops (NH): een parcours bestaande uit enkel hoops welke op volgorde van
nummers gelopen moeten worden.
6.2.2A. Zie voor het aantal toestellen per klasse hoofdstuk 5.2
6.2.3. Op de vakparcoursen kunnen klassementspunten, NK-kwalificatiepunten, promotiepunten en
titelpunten gehaald worden.
6.3. Gevarieerd Parcours (GP)
6.3.1. Het GP mag bestaan uit alle combinaties van toestellen welke op volgorde van nummering
gelopen moeten worden.
6.3.2. Het GP wordt gehandled vanuit een 3x3-vak of een 5x5-vak of vanachter een handlerslijn die
ten opzichte van het verste toestel zo moeten liggen dat de afstand zoals gesteld in hoofdstuk 5.2
vanaf de handler niet overschreden worden.
6.3.2.A. De handlers uit groep 2 mogen een voet over/op het vak/de lijn zetten. De andere
voet moet in het vak/achter de lijn blijven. Als beide voeten buiten het vak of over/op de lijn
staan volgt een disk.
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6.3.3. in het GP staan de toestellen ten opzichte van elkaar op een afstand zoals bepaald in hoofdstuk
5.2.
6.3.4. Op het GP kunnen maximaal 50 punten gehaald worden en alleen klassementspunten en NKkwalificatiepunten gehaald worden.
6.4. SPT/MPT, briefing, verkennen en lopen van het parcours
6.4.1. Parcourstijd (SPT) wordt vastgesteld aan de hand van het gekozen aantal meters per seconde,
rekening houdend met het traject en de klasse en de ter plaatse geldende omstandigheden. SPT
wordt berekend door de lengte van het parcours te delen door de gekozen snelheid in meters per
seconde. Naast de SPT bepaalt de keurmeester de MPT; rekening houdend met het te keuren traject
en klasse.
6.4.2. De geleider mag zodra de klasse waarin hij is ingedeeld aan de beurt is zonder hond het
parcours verkennen. Hierbij mag de gehele klasse in de ring lopen en mogen een aantal deelnemers,
welke worden omgeroepen door de ringmeester (in overleg met de keurmeester) het parcours
verkennen vanuit het vak.
6.4.3. De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. De handler is zelf verantwoordelijk voor het
op tijd aan de start verschijnen.
6.4.4. Een hond loopt het parcours naakt dat wil zeggen zonder halsband, riem, tuigje, half-check of
andere niet tot het lichaam van de hond behorende attributen. Uitzonderingen hierop zijn genoemd in
hoofdstuk 1.4.
6.4.5. De tijd start als de hond de lijn van het eerste toestel voorbij is.
6.4.6. Wanneer een combinatie een diskwalificatie oploopt in het parcours mag deze het parcours
vervolgen tot aan de vastgestelde MPT. De keurmeester is echter te allen tijde gerechtigd om
de combinatie te verzoeken de ring te verlaten. De keurmeester geeft dit aan met een fluitsignaal.
6.4.7. Op het moment dat de hond de finishlijn passeert wordt de klok stilgezet. De handler verlaat zo
snel mogelijk na finishen of na het fluitsignaal van de keurmeester (zie 6.4.6) de ring via de uitgang.
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HOOFDSTUK 7: FOUTEN EN DISKWALIFICATIES
7.1 Toestelfouten:
7.1.1. Fout: een fout levert 5 strafpunten op. Fouten mogen zoveel gemaakt worden als dat een
combinatie punten heeft. Fouten kunnen niet hersteld worden.
7.1.1A: het omgooien van een toestel
7.1.1B: het door de geleider aanraken van de hond
7.1.1C: het door de geleider opzettelijk aanraken van een toestel
7.1.2. Weigering: een weigering levert 5 strafpunten op. Weigeringen mogen zoveel gemaakt worden
als dat een combinatie punten heeft. Een weigering kan hersteld worden. Als een weigering niet
hersteld wordt, dan krijgt de combinatie een parcoursfout (zie hoofdstuk 7.3.)
7.1.2A: het geheel of gedeeltelijk voorbij lopen van een toestel (hoop / tunnel)
7.1.2B: het steken van een poot of snuit in de tunnel en zich vervolgens terugtrekken
7.1.2C: het steken van een poot of snuit aan de verkeerde zijde van een ton of gate
7.1.3. In de uitslagen hoeven fouten en weigeringen niet apart benoemd te worden. De keurmeester
kiest zelf of hij/zij een fout of een weigering apart aan de schrijver aangeeft.
7.2.Tijdfouten
7.2.1. Een tijdfout is iedere seconde die de combinatie loopt boven de SPT.
7.2.2. De exacte tijd wordt genoteerd met 2 decimalen achter de komma. Voor het berekenen van het
aantal tijdfouten wordt de tijd afgerond naar boven
7.2.3. Iedere seconde dat de SPT overschreden wordt kost een combinatie 1 punt.
7.2.4. Indien een combinatie de MPT overschrijdt, volgt er een diskwalificatie (zie ook hoofdstuk 7.5)
7.3. Parcoursfouten
7.3.1. Een parcoursfout wordt gegeven indien een hond een toestel overslaat en daarna direct het
volgende toestel neemt zoals de nummering van het parcours dit aangeeft
Voorbeeld parcoursfout:
De hond loopt de lijn 1 t/m 5 netjes, mist ton 6 en pakt het parcours direct weer op bij toestel 7. De
keurmeester geeft een parcoursfout.
7.3.2. Indien een hond meer dan 1 toestel mist en de handler dit niet herstelt, volgt er een
diskwalificatie (fout parcours). Dit geldt ook als de hond een toestel neemt wat al eerder in het
parcours genomen is of had moeten worden.
Voorbeeld fout parcours:
De hond loopt de lijn 1 t/m 5 netjes, mist toestel 6 en 7 en pakt het parcours direct weer op bij toestel
8. De keurmeester geeft een diskwalificatie (>1 toestel gemist)
De hond heeft 1 t/m 14 foutloos gelopen maar neemt na toestel 14 nogmaals toestel 2. De
keurmeester geeft een diskwalificatie (fout parcours)
7.3.5. Indien een hond een toestel moet nemen welke in een eerder stadium door de hond is
omgegooid, levert dit eveneens een parcoursfout op. Indien dit meerdere toestellen achter elkaar
betreft, wordt het gerekend als fout parcours (diskwalificatie). Bij een omgevallen toestel ligt de
primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de handler. De keurmeester kan echter wel
ingrijpen als er direct een onveilige situatie ontstaat. De combinatie wordt dan gediskwalificeerd.
7.3.4. Een parcoursfout kost een combinatie 20 punten
7.3.5. Een combinatie mag maximaal 2 parcoursfouten hebben per parcours. Indien er een 3
parcoursfout gemaakt wordt, is het een diskwalificatie

e
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7.4. Diskwalificatie
7.4.1. Bij een diskwalificatie krijg je 0 punten voor het parcours. Na een diskwalificatie mag de
combinatie het parcours afmaken.
7.4.2. Een combinatie wordt gediskwalificeerd bij:
a) de derde keer dat een parcoursfout gegeven wordt
b) indien een combinatie meer dan 10 toestelfouten (fouten en/of weigeringen) gemaakt heeft
c) het overschrijden van de MPT
d) het buiten/op het 5x5-handlersvak / over/op de handlerslijn stappen door de handler nadat de
hond het eerste toestel genomen heeft of voordat een hond het laatste toestel genomen heeft.
Uitzonderingen: in klasse A als de keurmeester heeft aangegeven dat je de eerste paar
toestellen mee mag lopen (zie punt 5.2.2.) en Groep 2 bij het lijnparcours (zie punt 6.3.1.A.)
e) het gebruik maken van een target, ander persoon (dubbel handling) of iedere andere vorm
van externe hulp om de hond (een deel van) het parcours rond te krijgen
f) ruw gedrag (hard handling) tegenover de hond of onbehoorlijk gedrag tegenover de
keurmeester (fysiek of verbaal), dit ter beoordeling van de keurmeester.
g) het door de hond dragen van iedere vorm van halsband en/of tuig op het moment dat de
handler wil starten met het parcours
h) het door de hond bevuilen van de ring
i) het door de hond verlaten van de ring bij onvoldoende appèl
j) het door de hond verkeerd volgen van het parcours (fout parcours)
k) het door de geleider dragen van schoeisel of kleding dat gevaar oplevert voor de hond, dit ter
beoordeling van de keurmeester
l) het door de geleider opnieuw voor de startlijn plaatsen van de hond nadat de hond al door de
start is gegaan, tenzij dit gebeurt op aanwijzing van de keurmeester
m) het door de geleider in de ring dragen van geen startnummer of het verkeerde startnummer
n) de handler in de A-klasse negeert de waarschuwing van de keurmeester m.b.t. het aanbieden
van het speeltje en biedt het voor de tweede keer op een foutieve manier aan de hond aan.
o) De handler heeft voer (alle klassen) en/of een speeltje bij zich in de ring (B-klasse)
7.4.3. De keurmeester mag een hond diskwalificeren indien hij de indruk heeft dat de hond onder druk
getraind wordt, de hond teveel stress heeft,er gevaarlijke situaties ontstaan voor de hond of als de
hond geen zin meer heeft om door te gaan.
7.4.4. De deelnemer mag ook zelf het onderdeel afbreken als blijkt dat het onderdeel geen plezier
meer brengt voor baas en/of hond. Dit wordt geteld als een diskwalificatie.
7.5 Waarschuwingen
7.5.1. Bij een waarschuwing wordt een deelnemer aangesproken op gedrag welke gevaarlijk is voor
de hond, de overige deelnemers, het ringpersoneel of de keurmeester. Een waarschuwing wordt niet
meegenomen in de beoordeling van een parcours en geeft derhalve ook geen strafpunten. Echter
mag de keurmeester besluiten om, bij herhaaldelijk waarschuwen de combinatie alsnog te
diskwalificeren op een parcours. Situaties waarin een waarschuwing gegeven kan worden zijn:
● Hard handling: het op een voor de hond onprettige manier omgaan met de hond voor,
tijdens of na het lopen van een parcours. Dit ter beoordeling van de keurmeester.
● Belonen: een hond dient buiten het parcours (dus voorbij het laatste toestel) beloond te
worden. Dit geldt zowel voor de beloning met het speeltje (A-klasse) als voor fysieke
beloningen als opspringen, stoeien etc. Een stembeloning is wel toegestaan. Indien de
combinatie dit negeert en de handler de hond naar zich toe laat komen in het handlersvak
voor de beloning, kan de keurmeester beslissen om een waarschuwing te geven
● Voor het parcours: de hond mag niet langer eerst ererondjes gaan lopen alvorens te
starten. Het is de bedoeling dat de hond in de buurt van de handler blijft en zeker niet
alvast het parcours (deels) gaat lopen of toestellen gaat nemen. Dit zal resulteren in een
waarschuwing en bij herhaaldelijk optreden zal de combinatie gediskwalificeerd worden.
7.5.2. Als een handler vindt dat een diskwalificatie op basis van een waarschuwing onterecht is, kan
de handler dit melden via het Feedbackformulier.
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7.6. OVERIGE BEPALINGEN
7.6.1. Foto’s of videobeelden zijn niet rechtsgeldig en kunnen derhalve niet gebruikt worden om de
beslissing van de keurmeester te laten herzien.
7.6.2. Als een combinatie meent onheus te zijn bejegend door het keuren van de keurmeester, kan dit
gemeld worden via het Feedbackformulier.
7.6.3. In alle situaties waarin dit hoofdstuk van het reglement niet voorziet, beslist de keurmeester.
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HOOFDSTUK 8: TITELS
Titels zijn bedoeld om ook de lopers in de hoogste klasse een extra uitdaging te bieden, aangezien er
voor hen geen mogelijkheid is om te promoveren.
8.1 Algemene bepalingen
8.1.1. Een titel is een individuele prestatie die behaald kan worden. Titels kunnen alleen in de hoogste
klasse behaald worden (in 2019 dus in Speed-B en Technical-B). Titels worden per jaar behaald. Dus
een combinatie kan bijvoorbeeld de titels TM19, TM20, TCh21, etc halen.
8.1.2 Voor het behalen van een titel in een bepaalde klasse moet men voldoen aan de eisen die bij die
titel horen. De eisen per titel zijn gespecificeerd in hoofdstuk 8.2.
8.1.3. Een titelpunt wordt toegekend indien een combinatie een vakparcours (VP/NH) foutloos loopt.
Voor groep 1 honden vanuit het 3x3-vak, voor groep 2 honden vanuit het 5x5-vak.
8.1.4. Bij het behalen van een titel krijg je een titelrozet en vermelding op de website in de ere-gallerij.
Verder wordt er bij iedere inschrijving de behaalde titel(s) vermeld bij de naam van de hond. Zodra je
een Champion-titel haalt, wordt de Merit-titel niet meer vermeld.
8.1.5. Titelpunten vervallen aan het eind van het seizoen.
8.2. Eisen per titel
Titels

aantal titelpunten

Titelnamen

- Merit
5 SB of 5 TB * Speed Merit 2020 (SM20)
Technical Merit 2020 (TM20)
- Champion
10 SB of 10 TB ** Speed Champion 2020 (SCh20)
Technical Champion 2020 (TCh20)
- Versatility
5 SB en 5 TB *** Versatility Champion 2020
Champion
(VCh20)
*: minimaal 2 titelpunten op VP
**: minimaal 4 titelpunten op VP
***: minimaal 2 titelpunten op VP Speed en 2 titelpunten op VP Technical
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HOOFDSTUK 9: OVERINSCHRIJFPROCEDURE
In het geval het maximale aantal inschrijvingen voor een wedstrijd wordt overschreden geldt de
overinschrijfprocedure
9.1. Definities
• Actieve licentiehouder: een combinatie die een actieve (verlengd/betaald voor het betreffende
competitiejaar) licentie heeft.
• Inactieve licentiehouder: een combinatie die wel een licentienummer heeft, maar die deze
licentie op het moment van inschrijven voor de wedstrijd nog niet heeft verlengd voor het
betreffende competitiejaar.
NB: Op het moment van inschrijven moet de licentie al verlengd zijn om in de categorie “actieve
licentiehouder” te vallen! Het advies is dus om dit minstens een week voor inschrijving voor de
wedstrijd al geregeld te hebben. Bij verlengen en inschrijven op dezelfde dag val je in de categorie
“inactieve licentiehouder”.
9.2. Algemeen
• Het maximum aantal deelnemers bij een NHN wedstrijd is 70.
• Inschrijven gebeurt (zoals eerder beschreven in de reglementen) door middel van het
overboeken van het inschrijfgeld naar de rekening van de wedstrijdorganisatie ovv
licentienummer (incl. T of S) en naam hond.
9.3 Procedure
• 2 dagen nadat de inschrijftermijn is geopend, wordt gekeken of het aantal inschrijvingen op
dat moment hoger is dat het maximum aantal. Deze 2 dagen wordt gehanteerd ivm
vertragingen in het overboeken van het inschrijfgeld tussen verschillende banken en vanuit
het buitenland.
Voorbeeld: als de inschrijving open gaat op 14 januari, dan wordt gekeken naar het
aantal inschrijvingen op 16 januari.
NB: Er blijft gelden dat betalingen die te vroeg binnen komen terug worden gestort en niet
geldig zijn als inschrijving.
• In het geval dat er op de 2e dag na opening inschrijving meer dan het maximum aantal
inschrijvingen zijn, is de inschrijving per direct gesloten en gaat de procedure in gang met de
volgende regels:
o Inactieve licentiehouders vallen als eerste af. Zij worden op een wachtlijst geplaatst
waarbij degenen die het dichtst bij de wedstrijdlokatie wonen, het hoogst op de
wachtlijst worden gezet.
o Als er dan nog steeds teveel deelnemers zijn worden de volgende regels van
toepassing:
§ Deelnemers die het verste van de wedstrijdlokatie wonen, worden als eerste
uitgeloot
§ Er wordt een overzicht bijgehouden van wie uitgeloot is. Als je al een keer
uitgeloot bent, worden bij volgende wedstrijden eerst andere mensen
uitgeloot. Dit overzicht wordt voor de aanvang van de eerste wedstrijd in het
seizoen weer op nul gezet.
o Alle uitlotingen worden op een wachtlijst geplaatst waarbij de actieve licentiehouders
wel voor gaan op de inactieve licentiehouders.
o In het geval ingelote deelnemers afzeggen, worden de mensen op volgorde van de
wachtlijst benaderd tot 1 week voor de wedstrijd.
• Actieve keurmeesters/aspirantkeurmeesters (ingedeeld voor tenminste 2 wedstrijden in het
lopende seizoen) en leden van de wedstrijdcommissie kunnen niet uitgeloot worden.
9.4 Wachtlijst
Voor mensen op de wachtlijst gelden de volgende regels:
• Je kunt t/m de laatste dag voor de wedstrijd ivm een afzegging nog een startplaats
aangeboden krijgen (juist in de laatste week voor de wedstrijd zijn er de meeste
afzeggingen).
• Als je een startplaats aangeboden krijgt mag je zelf beslissen of je deze accepteert of
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•

niet. Wel graag zo spoedig mogelijk laten weten!
Je mag zelf op elk moment aangeven dat je van de wachtlijst verwijderd wil worden
(bv omdat je intussen andere plannen hebt gemaakt). Of je dan als “uitgeloot” wordt
geregistreerd staat hieronder beschreven.

Je wordt geregistreerd als “uitgeloot” en wordt niet meer uitgeloot totdat iedereen die inschrijft
aan de beurt is geweest in de volgende gevallen:
• Iedereen op de wachtlijst die geen startplaats krijgt aangeboden wordt geregistreerd
als “uitgeloot”.
• Het kantelpunt ligt op 2 weken voor de wedstrijd (dus als de wedstrijd bv op zaterdag
plaats vindt, de zaterdag 2 weken voor de wedstrijd.)
o Als je voor die dag een startplaats krijgt aangeboden wordt je niet
geregistreerd als “uitgeloot” (onafhankelijk van of je de startplaats accepteert
of niet).
o Als je vanaf die dag een startplaats krijgt aangeboden wordt je geregistreerd
als “uitgeloot” (onafhankelijk van of je de startplaats accepteert of niet).

HOOFDSTUK 10: ALGEMEEN
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de NHN wedstrijdcommissie.
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