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BIJLAGE “Intern reglement “ RING 2023 
 
COMMISSIE RING  
 
Liefhebberbescherming  
Een liefhebber heeft geen enkele bescherming bij foute beslissingen op een wedstrijd door het 
ringpersoneel.  
Vanaf 2023 zal het mogelijk zijn dat een liefhebber die onterecht een oefening afgenomen wordt zich kan 
beklagen bij een ombudsdienst. Indien hij het kan aantonen dat er een fout is gemaakt, kunnen zijn punten 
nog eventueel toegekend worden.  
De fout zal beoordeeld en onderzocht worden door de aangestelde personen en in overleg met de 
betrokken commissies zal er een eindbeslissing komen.  
De uitslag van de wedstrijd blijft wel behouden, maar de rangschikking voor de kampioenschappen kunnen 
wel aangepast worden. Enkele personen zullen worden aangeduid om te fungeren als aanspreekpunten. 
                          
Keurders 
* Bestaat uit het volledig keurderkorps, nationaal, regionaal en aspiranten. 
* Zij kiezen in hun groep een uitvoerend comité, coördinator, hulp-coördinator en secretaris + 2 raadsleden. 
* Om de zes jaar zijn allen herkiesbaar. Indien geen andere kandidaturen is toch een vertrouwensstemming 
noodzakelijk, basis is gewone meerderheid 
Taken UC-keurders: - UCK 
- Behandelen kandidaturen en examen nieuwe keurders 
- Organiseren keurdersvergadering(en) en eventueel keurders bijsturen waar nodig 
- Eventuele voorstellen bundelen met betrekking tot de technische reglementering ring. 
- Alle leden, ongeacht de functie, die hun boekje te buiten gaan kunnen te allen tijde door het "uitvoerend 
comité keurders" opgeroepen worden. Zij kunnen eventueel een sanctie voorstellen en/of opleggen.  
- Nazien wedstrijdrapporten en opmerkingen bundelen ter controle, indien nodig. 
 
Aanvalsmannen 
* Zij kiezen uit alle lokaliteiten een uitvoerend comité, coördinator, hulp-coördinator en secretaris 
* Om de zes jaar zijn allen herkiesbaar. Indien geen andere kandidaturen is toch een vertrouwensstemming 
noodzakelijk, basis is gewone meerderheid 
Taken UC-aanvalsmannen: - UCA 
- Organiseren en afnemen examen aanvalsmannen ring 
- Organiseren vergadering(en) en eventueel aanvalsmannen bijsturen waar nodig 
- Eventuele voorstellen bundelen met betrekking tot de werkwijze van aanvalsmannen. 
- Alle leden, ongeacht de functie, die hun boekje te buiten gaan kunnen te allen tijde door het "uitvoerend 
comité aanvalsmannen" opgeroepen worden. Zij kunnen eventueel een sanctie voorstellen en/of opleggen. 
- Aanvalsmannen voorstellen die in aanmerking kunnen komen voor de GP en kampioenschappen. 
 
Uitvoerend Comité Ringcommissie – UCR 

• Momenteel in opbouw  

 
A. WEDSTRIJDEN (vanaf 2023) 
 

- Er worden maximum 2 wedstrijden per speeldag toegelaten. 

- Clubs kunnen kiezen tussen een wedstrijd categorie 1 en 2 samen of een categorie 3 en 2 samen. 

- Het klassement (ranking), voor elke categorie, blijft behouden zoals nu, plaatsen tellen.  
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- Het klassement moet behaald worden in eigen categorie. Elke hond dient dus in zijn eigen categorie 

te spelen. 

- Wedstrijd: De keurders maken hun programma op, voor de categorie 2/1 of 3/2. Er zijn dus steeds 2 

programma’s. Het categorie 3 programma dient eenvoudig en reglementair te zijn, dit dient niet om 

de honden te testen. 

- Keurders moeten dus duidelijker het verschil aantonen tussen beide categorieën 

- Honden kunnen door elkaar spelen doch de clubs dienen te proberen om honden van dezelfde 

categorie ietwat te groeperen dit om een vlot verloop te bekomen.  

- Teven dienen niet meer als laatste te spelen, ze kunnen eveneens zelf hun uur van optreden kiezen 

zoals de reuen. Let wel; deelnemen met een teef in loopsheid is ten strengste verboden. Indien 

dergelijke wordt vastgesteld volgt er een onmiddellijke schorsing van zes actieve* maanden 

(*maanden van een speelseizoen). 

- Teven mogen dan ook als voorhond fungeren 

- Maximum 20 deelnemers per wedstrijd en eventueel twee reserves. De clubs kunnen, mits overleg 

met de gevraagde keurders, 13, 14 of meer deelnemers na elkaar laten aantreden. De prijsuitdeling 

dient wel plaats te vinden omstreeks 18.00 uur. Let wel, bij meer dan 20 inschrijvingen kan een club 

nog steeds een dag en een half of een tweedaagse wedstrijd organiseren. 

- Geldige wedstrijd moet minstens 10 deelnemers hebben. Bij kwetsuren moet er een digitaal attest 

van de dierenarts of een doktersbriefje, door hun zelf, aan het NVBK gezonden worden. Gewone 

attesten zijn niet meer geldig, dit om gesjoemel te voorkomen. 

- Men kan slechts éénmaal deelnemen aan dezelfde wedstrijd. 

 
a. Afsluiting van de wedstrijd gebeurt twee weken op voorhand, dit wanneer de wedstrijd niet volzet is.  
Afsluiting van de wedstrijd wanneer deze volzet is gebeurd 3 weken op voorhand. 
b. Wanneer de wedstrijd volzet is en afgesloten drie weken voor de wedstrijd mag men aan deze afsluiting 
niets meer wijzigen, uiteraard mag men bij afschrijving (ziekte, kwetsuur, enz.) deze afschrijvingen nog altijd 
vervangen.                    
c. Voorrang dient verleent aan de liefhebbers die thuishoren in de categorie van de uitgeschreven wedstrijd 
(uitzondering voor de liefhebbers van eigen club).    
 
Bij verzadiging aan deelnemers: 
Trainen tijdens dag(en) van een wedstrijd is verboden op het terrein waar hij plaats heeft van 0 tot 24 uur. 
Het aantal deelnemers voor eendaagse wedstrijden = 20 deelnemers + eventueel 2 reserves.  Bij meerdere 
ingeschreven deelnemers kan en mag de club kiezen voor 1½ dag of 2 dagen wedstrijd te organiseren. Best 
is te overleggen met de ingeschrevenen. 
 
Tweedaagse wedstrijden. 
Mogen en kunnen eventueel vermeld worden in de sportkalender, wanneer er maar voldoende honden zijn 
voor 1 dag dient slechts voor 1 dag betaald te worden. Voor ½ dag dient betaald te worden voor een ganse 
dag. Voor 1½ dag dient betaald voor 2 dagen. Bij meer dan 20 deelnemers mag een club een eventuele 
tweedaagse organiseren. 
 
Een Halve dag wedstrijd. 
De clubs kunnen, mits overleg met de gevraagde keurders, 13, 14 of meer deelnemers na elkaar laten 
aantreden. De prijsuitdeling dient wel plaats te vinden omstreeks 18.00 uur. 
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Bij te veel aan deelnemers. 
Niet aanvaarde liefhebbers dienen ten laatste binnen een termijn van 3 dagen volgend op de sluitingsdatum 
verwittigd te worden.  De clubbesturen staan vrij in de keuze onder de kandidaten, doch volgorde van 
inschrijving dient gerespecteerd te worden (zie data digitaal inschrijfsysteem). 
 
Bij tekort aan deelnemers. (Minimum 10 deelnemers) 
Ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd moet de beslissing genomen worden of de wedstrijd al dan niet 
doorgaat.  Bij niet doorgaan moeten de liefhebbers binnen een termijn van 3 dagen volgend op de beslissing 
verwittigd worden. 
 
Wedstrijd afgelasten (andere reden) 
Een club die zijn wedstrijd, vermeld op de website NVBK, wil afgelasten dient zo vlug mogelijk het nationaal 
secretariaat in te lichten. Een gegronde reden dient vermeld te worden. Bij dergelijke kan de vaste 
wedstrijddata voor de volgende jaren in het gedrang komen. 
 
De clubs zijn vrij een liefhebber te weigeren op hun wedstrijd zelfs als de wedstrijd niet volzet is en dit voor 
gegronde redenen.  Zij zijn verplicht deze reden kenbaar te maken aan betrokkene bij afschrijving en aan het 
Nationaal Secretariaat. 
 
B. AANZOEKEN VAN DE KEURDERS. 
Minimum 2 maanden voor de wedstrijddatum.  Alvorens over te gaan tot het inrichten van 1½ en 2-daagse 
wedstrijden dienen de clubbesturen zich te verzekeren van de medewerking van de aangezochte keurders 
voor de bijkomende prestatie.  Wanneer geen keurders bereid gevonden worden om een wedstrijd te komen 
keuren dient ten laatste één maand voor de wedstrijddatum het UCK van het keurderkorps hiervan verwittigd 
te worden langs het Nationaal Secretariaat om.  Bewijs zal moeten geleverd worden dat de club het nodige 
gedaan heeft. Wanneer dan het UCK geen twee of geen keurder vindt, zal de wedstrijd mogen gekeurd 
worden door twee Regionale keurders. Regionale en aspirant keurders krijgen dezelfde onkostenvergoeding 
als Nationale Keurders (zie tarieven NVBK). 
 
C. INDELING DER CATEGORIEN  
 
Om door te dringen tot categorie 1, moet een hond minimum één seizoen doorgebracht hebben in categorie 
3(de laagste) en één seizoen in categorie 2 (tussen). De overgang naar een hogere categorie gebeurt het 
volgend seizoen mits aan volgende bijkomende voorwaarden voldaan werd: 

- Elke Cat. 3 hond die gedurende het seizoen (of gedurende meerdere seizoenen) 5 x 300 of meer 
punten behaald dient het daaropvolgend seizoen in Cat. 2 te spelen. Elke hond die vermeldt staat op 
het programma van het nationaal kampioenschap Cat. 3 dient vanaf volgend seizoen eveneens in de 
categorie 2 te spelen, ook reserves.  

- Elke Cat. 2 hond die gedurende het seizoen (of gedurende meerder seizoenen) 3 x 340 of meer punten 

behaald dient het daaropvolgend seizoen in Cat. 1 te spelen. Elke hond die vermeldt staat op het 

programma van het nationaal kampioenschap Cat. 2 dient vanaf volgend seizoen in de categorie 1 te 

spelen, ook reserves.  

Enkel de “Provinciale kampioenschappen” komen niet in aanmerking voor overgang of ranking. 

Uitzonderingen: 
 
A) Een hond die het seizoen start in een categorie en zijn puntenaantal bereikt mag in deze categorie het 
ganse seizoen verder spelen. 
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B) Deelnemers, die overkomen van een andere federatie, dienen een aanvraag te doen bij het Nationaal 
secretariaat. De betrokken liefhebber zal dan op de hoogte gebracht worden in welke categorie de hond dient 
aan te treden. 
 
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN. 

 
Elke provincie krijgt een individuele zondag ter beschikking. De reglementering en de normen zijn voor elke 
provinciale commissie autonoom.  
 
GROTE PRIJS NVBK 

 
Programma wordt opgemaakt door nationaal secretariaat welk eveneens de deelnemers zal uitnodigen. 
Kandidaten zijn de vijf best geklasseerde van elke categorie. Aanvullen kan doch eveneens volgens ranking. 
 
 
NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN. 
 
ADVIES AAN DE CLUBS: GEEF OP DE PROGRAMMA’S EEN BEKNOPTE  BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA. 
 
REGLEMENTERING VAN DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN RING. 
 
A. INRICHTING: 
1° Jaarlijks worden door het NVBK de Nationale Kampioenschappen in ring voor de Categorieën 1, 2 en 3 
uitgeschreven. 
2° Clubs dienen zich kandidaat te stellen voor de inrichting van deze kampioenschappen. 
3° Provinciale commissies kunnen zich ook kandidaat stellen voor dergelijke inrichtingen. 
4° De club, die wenst in aanmerking te komen voor het inrichten van een Kampioenschap, moet aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

a) Zich kandidaat stellen bij het NVBK of zijn Provinciale commissie. 
b) Moreel en financieel sterk staan om de inrichting te kunnen verzekeren. 

Het Provinciale commissie duidt eventueel onder zijn kandidaten de inrichtende club aan (of clubs: zie 
inrichting par.3). 
Let wel, een club die de organisatie op een neutraal terrein wil uitvoeren, krijgt steeds voorrang. Een neutraal 
terrein is een niet bestaand terrein of een terrein van een niet aangesloten club van het NVBK. Let wel, een 
nieuw terrein van een aangesloten club, welk nog niet gebruikt werd voor een evenement zal ook als neutraal 
beschouwd worden. 
 
B. HET TERREIN. 
1° Het terrein waarop een Nationaal Kampioenschap wordt betwist moet: 

a) Minimum volgende oppervlakte hebben: 900 m².  
b) Vooraf de goedkeuring wegdragen van het bestuursorgaan NVBK 

2° De totale terreinoppervlakte (ring-tribune-kantine en de eventuele andere accommodaties)       
     dient voldoende ruim te zijn. 
 
 
C. AANDUIDING VAN DE KEURDERS, RINGMEESTER, COMMISSARIS, AANVALSMANNEN, SECRETARIS EN 
HONDENWACHT. 
Vier keurders (2 effectieve, 1 ringmeester en 1 commissaris voor het nazicht van de keurderbladen 
(wedstrijdformulieren) een secretaris en hondenwacht, worden voorgesteld door het UCK.  De 
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aanvalsmannen worden uit de groep aanvalsmannen aangeduid en voorgesteld.  De lokaliteiten (groep van 
de aanvalsmannen) duiden hun kandidaten aan en duiden per wedstrijd 3 aanvalsmannen aan.  Alle 
verplaatsingsonkosten voor personeel aangeduid voor de Nationale Kampioenschappen en de Grote Prijs 
worden vergoed. 
Alle personeel wordt door de “betrokken commissie” op de hoogte gebracht. 
Bestuursorgaan NVBK wordt eveneens ingelicht. 
 
Proefhond ring: 
De inrichtende club moet een degelijke proefhond ter beschikking stellen. 
Als proefhond kan steeds de tweede reserve fungeren.  Er mag een proefhond gebruikt worden van een 
andere categorie als deze een degelijke hond is, maar deze hond mag géén deelnemer zijn aan de nog 
volgende Nationale Kampioenschappen. (Provinciale kampioenschappen mag wel) BV  Voor categorie 3 mag 
men geen proefhond gebruiken die geselecteerd is in de cat.2 of 1. 
Eigenaar proefhond mag wel deelnemen met andere hond. 
 
D. SOM DER TOEGEKENDE GELDPRIJZEN. 
Wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuursorgaan en gelijk verdeeld onder de deelnemers. (Alle 
categorieën – 25 Euro per deelnemer en reserves). 
Indien meer dan een liefhebber het hoogst aantal punten behaald, is diegene Kampioen die het best 
geklasseerd is bij de start van het Kampioenschap.  Indien ook deze klassering gelijk is telt het hoogst aantal 
behaalde punten. 

E. VOORWAARDEN TE VERVULLEN OM TE MOGEN DEELNEMEN 

Het maximumaantal deelnemers per categorie wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal honden en 
eventueel 2 reserves.  De liefhebbers worden door het Nationaal secretariaat op de hoogte gebracht van hun 
selectie als deelnemer. 
Geselecteerden krijgen de tijd, datum wordt vermeld, om zich eventueel af te schrijven indien ze niet wensen 
deel te nemen. Na vermelde datum worden geen afschrijvingen of aanpassingen meer aangenomen en 
gelden de voorziene reglementen bij afwezigheid. 
Na voorziene afsluitingsdatum worden de programma’s overgemaakt aan de clubsecretarissen en het 
bestuursorgaan, teneinde de deelnemers in te lichten over het uur van aantreden. Deelnemers en uur van 
optreden worden ook vermeld op onze website. 
 
Niet officiële wedstrijden op uitnodiging komen niet in aanmerking. Zo de aangeduide mededinger niet 
opdaagt of niet verwittigd heeft vóór de eerste deelnemer op het terrein is zal de reserve zijn plaats innemen 
ook al zou de aangeduide mededinger later nog opdagen. 
 
In aanmerking genomen wedstrijden: 
Categorie 3 = 6 beste wedstrijden (1 buiten provincie) 

Categorie 2 = 8 beste wedstrijden (2 buiten provincie) 

Categorie 1 = 8 beste wedstrijden (3 buiten provincie) 

 
F. BELANGRIJKE BEPALINGEN. 
De deelnemers mogen één week voor aanvang, niet meer oefenen op het terrein bestemd voor het inrichten 
van de Nationale Kampioenschappen en zeker niet trainen op het programma. 
Hieraan zal streng de hand gehouden worden. 
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G. OPROEPEN VAN DE KANDIDATEN. 
1° Alle deelnemers met hun hond, inbegrepen de twee reserves moeten aanwezig zijn vóór aanvang van de 
wedstrijd. Te verstaan S’MORGENS (8 uur) 
2° Toezicht zal gehouden worden op de naleving van par. G (niet oefenen) door eventuele aangestelde 
personen.   
De beurtrol wordt bepaald door het op de vereiste aantal wedstrijden behaalde puntental (plaatsen).  Laagst 
gequoteerde treedt eerst op, de hoogst gequoteerde laatst. 
De onderverdeling gebeurt eventueel in twee groepen: 
Zaterdag en Zondag OF twee zondagen 
De categorieën en aantal deelnemers wordt bepaald door het aantal spelende honden in de bepaalde 
categorie. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het geslacht van de honden, deze spelen dus door elkaar. 
De kampioenen van het vorig jaar moet voor zover zij zich geplaatst hebben, optreden volgens de behaalde 
punten (plaatsen) van hun nodige wedstrijden. 
 
H. ALLERLEI. 
Aangeduide kandidaten, die hun kans niet kunnen waarnemen worden verzocht het Nationaal Secretariaat 
of een lid van het DB. Zo spoedig mogelijk te verwittigen. 
De inrichtende clubs bekomen voor het opmaken van de programma’s een lijst waarop volgende gegevens 
vermeld staan: 

- Namen van de deelnemers. 
- Naam van de club waarvoor ze uitkomen. 
- Namen van de honden. 
- Het geslacht. 
- De IB-nummers. 
- Het puntenaantal (plaatsen) op de vereiste wedstrijden. 

 
I. SANCTIES  
Elke groep (UCK-UCA) kan elke overtreder oproepen, de groep kan een sanctie/ strafpunten voorstellen 
en/of toekennen. 
De secretaris van de groep brengt de overtreder en het bestuursorgaan op de hoogte.  
Directe sancties worden steeds opgelegd als minnelijke schikking. Beroep bij het bestuursorgaan steeds 
mogelijk volgens reglementering. 
 
J. BESTUURSORGAAN 
Het BO kan te allen tijde de commissie en/of zijn leden ontbinden indien zij dit nodig achten. Dit mits 
gegronde redenen. 
Leden van het dagelijks bestuur NVBK, kunnen steeds de vergaderingen volgen, weliswaar als waarnemer 
en zonder enig stemrecht.  
 
 
PS. Het Nederlands reglement is van toepassing (zetel van de organisatie). Vertalingen kunnen eventueel 
afwijken en zijn niet bindend. 


