
Voorstel herzien boete-systeem bij deelname aan examens. 
 

Bij deelname aan examens die georganiseerd worden door een Kringgroep die aangesloten is bij de 
VDH krijgen de kringgroepen in de volgende situaties een boetes: 

 Een deelnemer heeft een stamboomloze hond.  
 Een deelnemer heeft een Duitse Herder met stamboom maar is geen lid van de VDH maar 

van een andere werk(ras)honden vereniging. 

Dit kan dus bijvoorbeeld de volgende situatie opleveren: 

 Deelnemer 1 is lid van de VDH en heeft een Duitse Herder met 
stamboom                                                                          ->               GEEN boete  
 

 Deelnemer 2 is lid van de VDH en heeft een Mechelse Herder met 
stamboom                                                                   ->               GEEN boete  
 

 Deelnemer 3 is lid van de NBG en heeft een Mechelse Herder met 
stamboom                                                                   ->               GEEN boete  
 

 Deelnemer 4 is lid van de RCN en heeft een Rottweiler met 
stamboom                                                                               ->               GEEN boete  
 

 Deelnemer 5 is lid van de NBG en heeft een willekeurig ras met stamboom (m.u.v. een Duitse 
Herder)                      ->               GEEN boete  
 

 Deelnemer 6 is lid van de NBG en heeft een Duitse Herder met 
stamboom                                                                         ->               WEL boete 

Nu is mijn vraag of het ras de Duitse Herder (met stamboom) of de rasvereniging de VDH het 
belangrijkste is. 

Ik neem aan dat het ras het belangrijkste is voor de Vereniging van Duitse Herders en daarom is het 
vreemd dat een kringgroep voor deelname van een geleider met een Duitse Herder met stamboom 
een boete krijgt voor het willen behalen van certificaten terwijl dit het voorwerk is om aan Nationale 
en Internationale wedstrijden deel te nemen. 

Stel de hond is niet geschikt om op zo'n hoog niveau deel te nemen aan wedstrijden dan is het zonde 
om daarvoor lid te worden van een 2e werk(ras)honden verenigingen als de geleider al lid is van een 
andere werk(ras)honden vereniging.  
De kwaliteiten van een hond worden namelijk pas voor het eerst zichtbaar tijdens examens. 

Natuurlijk moet een geleider met een Duitse Herder bij deelname aan wedstrijden die specifiek voor 
Duitse Herders georganiseerd worden, lid zijn van de VDH en dat is begrijpelijk. 
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