Reglement Club Diploma Dag, Jacht Werk en Sportcommissie (JWSC) van de
Nederlandse Vereniging van Stabij en Wetterhonden (NVSW)
De JWSC organiseert clubdiploma dagen.

Hoofdstuk 1 Algemeen
Op een NVSW evenement worden kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven
georganiseerd. Dit heeft ten doel de bruikbaarheid van de Stabij- en Wetterhoun voor het werk te
testen. Ons doel is het bevorderen en stimuleren van de werkeigenschappen van onze honden,
zonder daarbij de karaktereigenschappen uit het oog te verliezen.

Art. 1.
Dit reglement geldt voor de club diploma dagen die georganiseerd worden door de JWSC van de
NVSW.

Art. 2
Leden en/ of gezinsleden geregistreerde leden hebben recht op inschrijving op de door de JWSC
georganiseerde club diploma dagen.

Art. 3.
De Club Diploma Dagen kunnen opengesteld worden voor deelname door andere vergelijkbare
rassen uit rasgroep 7 en 8, mits de eigenaar lid is van een rasvereniging. Leden van de NVSW hebben
bij inschrijving voorrang op niet leden.

Art. 4.
De JWSC is bevoegd het totaal aantal deelnemers, of het aantal deelnemers per klasse, te limiteren.
Het maximum aantal deelnemers zal bij de aankondiging bekend worden gemaakt. De inschrijving
sluit op de sluitingsdatum, dan wel in geval van limitering, op het moment dat het maximum aantal
inschrijvingen bereikt is.

Art. 5.
De inschrijving is compleet indien voor de sluitingsdatum de betaling bij de penningmeester, en het
inschrijfformulier bij het wedstrijdsecretariaat binnen is.

Art. 6.
Deelname van stamboomloze honden is toegestaan mits zij de uiterlijk duidelijke gelijkenis vertonen
met één van de rassen. Zij krijgen net als de honden met stamboom een certificaat of diploma maar
zijn uitgesloten van deelname van ‘de beste van het ras’ hond.

Art. 7.
Uitgesloten van deelname zijn: - Honden die gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken,
voorafgaande aan het evenement, in omstandigheden hebben verkeerd waardoor het gevaar van
besmetting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te
vrezen valt. - Teven die op de dag van het evenement in een toestand van loopsheid verkeren. Zichtbaar dragende teven.

Art. 8.
De proeven worden gehouden met standaard groene of oranje canvas dummy’s dummy 500 gram
compleet met koordje en dwarshoutje]. De JWSC mag, na overleg met de afgevaardigde voor
bepaalde apporteerproeven standaard dummy’s en/of afwijkende dummy’s van de NVSW gebruiken.
Deze dummy’s blijven eigendom van de NVSW.

Art. 9.
Op de terreinen waar door de JWSC een wedstrijd wordt georganiseerd dienen de deelnemende
honden aangelijnd te zijn, behalve wanneer ze een proef afleggen. Bij overtreding kan de deelnemer
worden uitgesloten van verdere deelname. Tevens dienen aanwijzingen van de wedstrijdleiding te
worden opgevolgd.

Art. 10.
De keurmeesters mogen tijdens de wedstrijd zelf geen hond voorbrengen. Als iemand anders hun
hond voorbrengt, dan mogen zij niet zelf die combinatie keuren, maar moeten ze vervangen worden
op dat onderdeel door een collega keurmeester.

Art. 11.
Als er sprake is van een ex aequo einduitslag, dan worden de honden gerangschikt naar leeftijd.
D.w.z. de jongste hond krijgt de hogere plaatsing en de oudere de lagere.

Hoofdstuk 2 regelement clubdiploma dagen
Art. 2.1. Inschrijven
Voorjagers geven via het inschrijfformulier aan bij het wedstrijd secretariaat in welke categorie zij
hun hond willen voorjagen. De mensen die zich hebben opgegeven voor de starters klasse, kunnen
nooit een prijs winnen in de open klasse.

Art. 2.2. Organisatie en verloop van de proeven op clubdiploma dag;
Om de proeven sneller en aantrekkelijker te maken, kan de JWSC besluiten, 2 of meer proeven voor
het C certificaat te combineren.

Art. 2.3. De proeven en hun beoordeling
De proeven worden uitgezet en beoordeeld door de NVSW aangestelde keurmeesters. De proeven
voor het C en B certificaat worden afgelegd met standaard dummy’s - de proeven voor het A
certificaat worden afgelegd met wild, tenzij de organisatie genoodzaakt is dummy’s te gebruiken

Art.2.4. Waardering
Een proef wordt gewaardeerd met punten, die loopt van 1 t/m 10:
1 t/m 5
Matig
M
6
Voldoende
V
7
Ruim voldoende
RV
8
Goed
G
9
Zeer goed
ZG
10
Uitmuntend
U

Een proef die niet voldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met een matig. Om te slagen voor
het C diploma moeten alle proeven voor diploma C met tenminste een voldoende zijn beoordeeld.
Dit geldt ook voor het B diploma.
Wil men voor het A diploma in aanmerking komen, moet de hond tenminste 18 mnd oud zijn en
gemiddeld een ruim voldoende (RV)scoren op de C en B proeven. Om het A diploma te halen worden
er naast de C en B proeven 2 extra proeven uitgezet die afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van
het terrein ook kunnen bestaan uit één of twee meervoudige proeven (max. twee apporten).

Art. 2.5.
Een deelnemer krijgt alleen een plaatsing indien deze alle proeven heeft uitgevoerd. Een deelnemer
die, hetzij door diskwalificatie, hetzij door eigen keuze, één of meer proeven overslaat, wordt niet in
de ranglijst opgenomen en ontvangt geen deelnamecertificaat.

Hoofdstuk 3 Diploma’s en prijzen
Art. 3.1. CLUBDIPLOMA'S
De JWSC kent de diploma's C, B en A. Deze diploma’s worden uitgegeven door de NVSW (dus geen
Orweja). Uitslagen worden doorgegeven aan en vermeld in Zoo- easy, en worden niet doorgegeven
aan de Raad van beheer.

Art. 3.2.
Om het C diploma te behalen moet de hond voor alle C proeven tenminste een Voldoende hebben
gekregen.

Art. 3.3.
Om het B diploma te behalen moet de hond voor alle C en B proeven tenminste een Voldoende
hebben gekregen.

Art. 3.4.
Om het A diploma te behalen moet de hond voor alle C B en A proeven tenminste een Voldoende
hebben gekregen waarbij het gemiddelde van de C en B proeven minimaal ruim voldoende moet zijn.

Art. 3.5.
Een hond die wordt gediskwalificeerd (zie: hoofdstuk 5) komt in geen geval in aanmerking voor een
diploma. De keurmeester noteert een 'D' (diskwalificatie).

Art. 3.6.
Diploma's worden door de JWSC ter beschikking gesteld. Diploma's dienen, volledig te zijn ingevuld
en door de wedstrijdleider en/of afgevaardigde te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van het
JWSC evenement aan de rechthebbende te worden uitgereikt.

Art. 3.7.
Diploma's worden niet nagezonden.

Art. 3.8. PRIJZEN CLUBDIPLOMADAGEN
In de starters klasse word er een prijs voor de meest veelbelovende Stabij- en Wetterhoun
beschikbaar gesteld. De keurmeesters bepalen deze stimulatie prijs. Dit is ongeacht de behaalde
waardering
In de open klasse wordt voor de club winnaars een prijs beschikbaar gesteld. Dit is voor de beste
Stabij- en voor de beste Wetterhoun.

Hoofdstuk 4 Diskwalificatie
Art. 4.1.
Redenen voor diskwalificatie zijn:
- Agressief gedrag van de hond jegens zijn soortgenoten of mensen;
- Schotschuw zijn;
- Hard in de bek zijn;
- Het kapot bijten, aanvreten of zwaar beschadigen van dummy’s of wild;
- Het verstoppen van, begraven van of rollen op dummy’s of wild;
- Het hinderlijk piepen, janken of blaffen op post en tijdens het uitvoeren van de proeven;
- Het bij herhaling loslaten van de hond door de voorjager, buiten de proeven om;
- Mishandelen van zijn hond door de voorjager;
- Het ernstig misdragen van een voorjager tegenover organisatie, mededeelnemers of publiek.

Art. 4.2.
Gedurende het verloop van een proef kan de keurmeester de hond diskwalificeren.

Art. 4.3.
Buiten het verloop van een proef diskwalificeert de afgevaardigde of keurmeester. Laatstgenoemde
alleen na overleg met de wedstrijdleider.

Art. 4.4.
Indien een hond door een keurmeester gediskwalificeerd wordt dient dit terstond aan
wedstrijdleider en wedstrijdsecretariaat te velde te worden gemeld.

Art. 4.5
Na diskwalificatie is de hond uitgesloten van verdere deelname aan de proef. Er wordt geen diploma
of certificaat uitgereikt.

HOOFDSTUK 5 KLACHTEN EN GESCHILLEN
Art. 5.1.
Tegen de beoordeling van een hond door een keurmeester is geen beklag mogelijk, tenzij blijkt dat
afgeweken is van het in dit reglement gestelde.

Art. 5.2.
Klachten betreffende de proeven moeten ter plaatse aan de wedstrijdleider worden voorgelegd. De
wedstrijdleider zal, indien de aard van klacht zulks vereist, ter plaatse uitspraak doen. De uitspraak
van de wedstrijdleider is tijdens de proeven voor alle partijen bindend.

Art.5.3.
Keurmeesters en de vanwege de organiserende instantie aangewezen verantwoordelijke leiders zijn
verplicht om een voorjager die zich misdraagt ten opzichte van zijn hond, of zich ten aanzien van wie
of wat dan ook niet gedraagt zoals een goed voorjager betaamt bij de wedstrijdleider te rapporteren.

Art.5.4.
De wedstrijdleider is bevoegd, afhankelijk van de ernst van een overtreding, een voorjager van
verdere deelneming uit te sluiten.
De wedstrijdleider kan de JWSC opdragen om hen die het goede verloop van de club diploma dag
ongunstig beïnvloeden of belemmeren, van het terrein te (doen) verwijderen op straffe van staking
van het evenement. In geval van een openbaar terrein dient dit in samenwerking met de lokale
autoriteiten te geschieden. De afgevaardigde is verplicht van een en ander in zijn afgevaardigden
rapport melding te maken.

Hoofdstuk 6 wedstrijdleider en keurmeesters
Art. 6.1. Wedstrijdleider
De JWSC wijst een wedstrijdleider aan. Deze heeft tot taak de JWSC te vertegenwoordigen en toe te
zien op de naleving van het in dit reglement gestelde. De wedstrijdleider controleert op de dag van
het evenement of de proeven in overeenstemming zijn met het gestelde in het programmaboekje.
De afgevaardigde controleert het wedstrijdsecretariaat te velde en ondertekent de diploma's of
certificaten.

Art. 6.2. Keurmeester
Keurmeesters die op een evenement, dan wel onderdeel daarvan, in functie zijn, mogen op die proef
geen eigen hond voorjagen.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN
Art. 7.1.
Om uitzonderlijke redenen kan de wedstrijdleider afwijken van het gestelde in dit reglement.

Art. 7.2.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van mening omtrent toepassingen
ervan, beslist de voorzitter van de JWSC.

Art. 7.3.
Deelnemers aan club diploma dagen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan het
deelnemen van dit evenement. NVSW en door de JWSC aangewezen organisaties kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg
van de club diploma dagen, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid.

