KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING
Opgericht 1907
Beschermheer Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

AFDELING ZUID-HOLLAND

REGLEMENT KAMPIOENSWEDSTRIJD PH1
Artikel 1
Jaarlijks wordt in de afdeling Zuid-Holland van de KNPV een wedstrijd gehouden om het
kampioenschap Politiehond 1 van Zuid-Holland.
Artikel 2
De organisatie van deze wedstrijd, als bedoeld in artikel 1 van dit reglement, komt toe aan
het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur kan een of meerdere leden aanwijzen om zich bezig te houden met de
organisatie van deze wedstrijd.
Artikel 3
De wedstrijd, als bedoeld in artikel 1 van dit reglement, wordt tijdig aangekondigd in het
verenigingsblad van de KNPV, “De Politiehond” en/of de website.
Artikel 4
Het bestuur bepaalt, ten aanzien van bedoelde wedstrijd, de volgende punten:
a. De sluitingsdatum van de inschrijving.
b. Het aanwijzen van het wedstrijdterrein.
c. Het aanwijzen van de keuringscommissie.
d. Het aanwijzen van de helpers.
e. Het aanwijzen van de terreinleiding.
f. De datum en het tijdstip van aanvang.
Artikel 5
Bij inschrijving dan wel deelname moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. De eigenaar en de geleider van de hond moeten woonachtig zijn in de afdeling ZuidHolland en dienen lid te zijn van een erkende vereniging in Nederland
b. De eigenaar en de deelnemer moeten lid zijn van de KNPV
De geleider moet het bewijs van lidmaatschap voor de aanvang van de wedstrijd
aan de keuringscommissie kunnen tonen.
c. De ingeschreven hond moet in staat zijn het volledige programma Politiehond 1 af te
werken.
d. De hoogte van het inschrijfgeld voor deelname aan deze wedstrijd, wordt jaarlijks
door het afdelingsbestuur bepaald en moet bij vooruitbetaling worden voldaan.
e. Een ongecertificeerde hond kan ook deelnemen.
Artikel 6
Elke erkende vereniging is gerechtigd een combinatie voor bedoelde wedstrijd in te schrijven.
Een vereniging mag meerdere combinaties inschrijven.
Het staat dan echter niet vast dat deze meerdere inschrijvingen gehonoreerd zullen worden.
Bij inschrijving dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De verenigingssecretaris verzorgt schriftelijk de inschrijving bij de door het
afdelingsbestuur benoemde commissaris.
Schrijft de vereniging meer dan een combinatie in dan dient de
verenigingssecretaris aan te geven welke combinatie keuze één, twee, drie, etc. is.
De nummers twee, drie, etc. worden gezien als reserve inschrijvingen.
N.B. Het gaat hierbij om een tweede geleider en een tweede hond etc..
b. Bij iedere aanmelding dienen de volgende punten te worden vermeld:
1. Naam, adres, postcode en telefoonnummer van de geleider van de hond.

• Pagina 1 van 4

2. Naam, adres, postcode en telefoonnummer van de eigenaar van de hond indien de
geleider niet de eigenaar is van de hond.
3. Naam, ras, leeftijd en geslacht van de hond.
4. De naam van de vereniging die men vertegenwoordigt.
c. Indien er door reserve inschrijvingen een teveel aan inschrijvingen ontstaat, worden
de combinaties geplaatst zoals omschreven in artikel 16, waarbij de eerste keuze van
de ingeschreven combinaties altijd wordt geplaatst.
Artikel 7
Indien de kampioenscombinatie van het voorafgaande jaar zich inschrijft, heeft de vereniging
van die combinatie het recht een andere combinatie als eerste keus in te schrijven, gelet op
artikel 10 van dit reglement.
Artikel 8
De kampioenswedstrijd vindt doorgang bij deelname van minimaal twee combinaties.
Artikel 9
Tot de oefeningen E t/m N (afdeling 3 van het keuringsreglement) van de kampioenswedstrijd
worden maximaal tien combinaties toegelaten, te weten de tien hoogst geplaatsten van het
ochtendprogramma.
Artikel 10
De kampioenscombinatie van het voorafgaande jaar is, bij inschrijving, automatisch geplaatst
voor de kampioenswedstrijd.
Verdere bepalingen zijn eveneens bindend voor de kampioenscombinatie van het
voorafgaande jaar.
De kampioenscombinatie van het voorafgaande jaar kan zich niet inschrijven voor een
voorronde.
Artikel 11
Bij meer dan tien inschrijvingen voor deelname aan de kampioenswedstrijd kan het
afdelingsbestuur besluiten twee of meer voorronden te houden.
Artikel 12
Indien het afdelingsbestuur besluit om slechts de kampioenswedstrijd te houden, kunnen
maximaal dertien deelnemers aanvangen met de wedstrijd.
Bij inschrijving van de kampioenscombinatie van het voorafgaande jaar zullen, buiten de
automatische geplaatste kampioenscombinatie, twaalf combinaties tot de wedstrijd worden
toegelaten.
Aan de oefeningen E t/m N (afdeling 3 van het keuringsreglement) kunnen slechts die tien
combinaties deelnemen die het hoogste aantal punten hebben behaald in de niet hierboven
benoemde oefeningen.
Artikel 13
Indien zich minimaal veertien (14) en maximaal vierentwintig (24) combinaties hebben
ingeschreven voor de kampioenswedstrijd zullen er twee voorronden worden gehouden.
Bij meer dan vierentwintig ingeschreven combinaties voor de kampioenswedstrijd zullen er
drie voorronden worden gehouden.
Artikel 14
Op de najaarsledenvergadering wordt door het afdelingsbestuur geloot welke verenigingen in
welke voorronden zullen meedoen.
Iedere erkende vereniging loot mee.
De manier van loten wordt bepaald door het afdelingsbestuur.
Het bestuur is niet verplicht zich te houden aan bedoelde loting.
Dit is mede afhankelijk van het aantal daadwerkelijke inschrijvingen.
Het bestuur besluit hoe leden die geen lid zijn van een erkende vereniging in het
deelnemersveld worden geplaatst.
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Artikel 15
Tijdens de voorronden gelden de volgende voorwaarden:
a. In het geval van twee voorronden:
1. Bij inschrijving van een oneven aantal deelnemers zal door loting worden bepaald
aan welke voorronde een even aantal deelnemers dan wel een oneven aantal
deelnemers zal deelnemen.
2. Toelating tot de oefeningen E t/m N (afdeling 3 van het keuringsreglement) is
conform het gestelde in artikel 9 en verder van dit reglement.
b. In het geval van drie voorronden:
1. Bij inschrijving van een niet door drie deelbaar aantal combinaties zal loting
uitwijzen hoeveel combinaties aan welke voorronde mee zullen doen.
2. Toelating tot de oefeningen E t/m N (afdeling 3 van het keuringsreglement) is
conform het gestelde in artikel 9 en verder van dit reglement.
c. Indien iedere erkende vereniging een combinatie heeft ingeschreven, vallen de
reserve inschrijvingen af.
d. In het geval dat niet alle reserve inschrijvingen kunnen worden geplaatst, zal door
loting worden bepaald wie wordt toegelaten tot de wedstrijd.
Artikel 16
Ten aanzien van de plaatsing voor de kampioenswedstrijd gelden de volgende bepalingen:
a. Indien er twee voorronden gehouden worden plaatsen de vijf besten van iedere
voorronde zich voor de kampioenswedstrijd.
De nummer zes van de rangschikking geldt als reserve voor de kampioenswedstrijd
van zijn poule.
b. Indien er drie voorronden worden gehouden plaatsen de drie besten van iedere
voorronde zich voor de kampioenswedstrijd.
De nummer vier van de rangschikking geldt als reserve voor de kampioenswedstrijd
van zijn poule.
c. Ten aanzien van de reserves geldt het volgende:
1. De reserve wordt toegelaten tot de kampioenswedstrijd als een deelnemer uit zijn
eigen voorronde zich terugtrekt voor de kampioenswedstrijd.
2. Indien een geplaatste reserve zich terugtrekt, plaatst in het geval van twee
voorronden de reserve uit de andere voorronde zich voor de kampioenswedstrijd.
3. Indien een geplaatste reserve zich terugtrekt, plaatst in het geval van drie
voorronden de reserve met het hoogste aantal punten uit de andere voorronden
zich voor de kampioenswedstrijd.
Artikel 17
Iedere inschrijver krijgt persoonlijk schriftelijk bericht van het afdelingsbestuur met
betrekking tot de deelname aan een voorronde dan wel de kampioenswedstrijd.
Artikel 18
Eventueel door derden ter beschikking gestelde prijzen kunnen tot en met de wedstrijddag ter
hand worden gesteld aan een lid van het afdelingsbestuur.
De bestemming van deze extra prijzen wordt bepaald in overleg met het afdelingsbestuur.
Artikel 19
De secretaris van het afdelingsbestuur brengt zo spoedig mogelijk verslag uit van de
gehouden voorronden en/of kampioenswedstrijd.
Bedoeld verslag zal in het verenigingsorgaan van de KNPV “De Politiehond” en/of de website
worden gepubliceerd.
Artikel 20
Voor vijftien januari van elk kalenderjaar wordt, als tegemoetkoming voor de kosten, door
elke erkende vereniging in de afdeling Zuid-Holland de afgesproken bijdrage voor deze
kampioenswedstrijd, inclusief de voorronden, betaald.
Deze bijdrage bestaat uit een clubbijdrage van € 15,- plus € 3,- per lid.

• Pagina 3 van 4

Artikel 21
Door de leden van de KNPV, woonachtig in de afdeling Zuid-Holland, welke niet zijn
aangesloten bij een door de afdeling erkende vereniging, bestaat de mogelijkheid tot
deelname aan een voorronde dan wel aan de kampioenswedstrijd, na betaling vooraf van een
bedrag dat minimaal gelijk is aan de bijdrage die iedere erkende vereniging betaalt, dus
€ 18,- per deelnemer.
Artikel 22
Indien een deelnemer zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot
inschrijving dan wel deelname, kan het afdelingsbestuur besluiten dat men van de wedstrijd
wordt uitgesloten of dat men buiten mededinging meedoet.
Artikel 23
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur of een lid
daarvan.
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