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Naar aanleiding van jullie schrijven geven wij hierop graag onze reactie in naam van de
voltallige werkgroep.
Volgens jullie zijn er al jarenlang problemen met de kwalificatie voor de Continental.
1. Wat punten betreft:
art 2 §8 : Puntensysteem Het bestuur van de vzw Werkgroep
Schapendrijven in België bepaalt op welke manier behaalde punten op
een trial in aanmerking komen en in rekening worden genomen voor
kwalificatie voor het CSC, Het puntensysteem wordt bij het opmaken van
de kalender vastgelegd en bekend gemaakt op de site van de werkgroep.
Indien er bij de aanvang van het nieuwe seizoen géén nieuw
puntensysteem bekend gemaakt wordt, wordt het systeem van het
vorige seizoen stilzwijgend verlengd.
Op de website staat duidelijk vermeld dat de 60% regel van
toepassing is. Dit is al enige jaren zo en heeft nog nooit voor problemen
gezorgd.
Art 3 §2 : Het puntensysteem voor kwalificatie Het puntensysteem
kan enkel worden herzien of besproken bij de opmaak van de
kwalificatiekalender. Eenmaal het seizoen begonnen kan hieraan niet
meer worden gewijzigd. Indien er géén nieuw puntensysteem bekend
gemaakt wordt, wordt het systeem van het vorige seizoen stilzwijgend
verlengd. Iedere organisator van een kwalificatiewedstrijd laat de

puntenbladen of de uitslagen controleren door de verantwoordelijke
aangeduid door de werkgroep. Hij maakt ook de volledige uitslag over
aan die verantwoordelijke voor de berekening van de
kwalificatiepunten. Die verantwoordelijke publiceert deze punten op
internet. Voor het berekenen van de punten voor de “kwalificatie” is het
systeem dat we al vele jaren gebruiken geldig. Het is een eenvoudig waterdicht – systeem dat enkel de behaalde punten van iedere run in
aanmerking neemt en geen rekening houdt met de behaalde plaats.
Deze berekening is zo eenvoudig dat elkeen voor zichzelf kan uitrekenen
hoeveel hij (of zij) behaald heeft. In elke kwalificatiewedstrijd verdient
de hoogstgeplaatste Belg 100 kwalificatiepunten (de berekening wordt
gemaakt per run). De punten van de overige Belgen worden als volgt
berekend: behaalde punten van de eigen run, gedeeld door de punten
behaald door de hoogst geplaatste Belg, vermenigvuldigd met honderd
(dus eigenlijk het percentage t.o.v. de hoogstgeplaatse Belgische
deelnemer). Deze berekening wordt gemaakt voor alle handlers die in
België wonen (= gedomicilieerd), en een hond starten in de
kwalificatieklasse (klasse 3). Op het einde van het seizoen wordt dan de
procent-regel toegepast (de procent-regel wordt bij het begin van het
seizoen vastgelegd en hiervan kan tijdens het kwalificatieseizoen niet
worden afgeweken). Dit betekent dat niet alle resultaten in aanmerking
genomen worden, maar enkel de procentuele beste wedstrijddagen,
waarbij voor de Continental 2015 (het kwalificatieseizoen 2014-2015)
werd beslist dat 60 % van de wedstrijddagen zal in aanmerking worden
genomen. De kwalificatiepunten worden door twee mensen totaal
afzonderlijk bijgehouden, na berekening vergeleken, en dan
gepubliceerd. De contactpersoon i.v.m. klachten iv.m. de
puntentellingen is momenteel dhr Patrick Vets. Punten op
kwalificatiewedstrijden worden enkel NA iedere wedstrijddag
bekendgemaakt.
Art 3 §11 : Standaard : Indien blijkt dat niet alle ingeschreven
kwalificatiehandlers hun run volledig zouden kunnen afwerken, kan het
trialcomité beslissen om een standaard in te voeren, d.w.z. dat een run
wordt stopgezet zodra een combinatie reeds zoveel punten verloor dat
hij of zij er niet meer kan in slagen om een bepaald percentage van de
hoogst scorende combinatie tot dan toe te behalen. Aanbevolen wordt
om hierbij 60 % te hanteren. Dit kan door omstandigheden echter
verhoogd worden tot 75 %. Het blijkt immers uit de resultaten van
voorgaande jaren dat handlers met lagere punten er niet in slagen om
zich te kwalificeren.

2. De organisatie van de wedstrijden:
Tot op heden zijn al de kwalificatie wedstrijden GOED georganiseerd.
Wij kunnen hier op verschillende clubs rekenen die hun wedstrijden
hiervoor in aanmerking willen laten komen. Zij organiseren deze dan
volgens het wedstrijdreglement. Dit is zoals bekend volledig en duidelijk
terug te vinden op onze website.

3. Belangenvermenging van het bestuur:
De organisatie van de wedstrijden gebeurd in hoofdzaak door de
desbetreffende clubs. Hierbij is er al zeker geen belangenvermenging
door het bestuur. De wedstrijden die de WSB zelf organiseert, worden
door alle mensen die lid zijn van de WSB georganiseerd. Enkel het
bestuur beslist niets. Dit word allemaal overlegt met alle leden en de
meerderheid van stemmen haalt het. Wat deze wedstrijden betreft
hanteren wij tevens ook het wedstrijdreglement.
4. Regels Young Handler:
Deze zijn dezelfde als die voor de kwalificatie wedstrijden. De
aankondiging van een Young Handler kwalificatie staat tevens in de
trialkalender bij de desbetreffende wedstrijd.
Art3.§9 : Junior-handler : Indien de plaatselijke organisator van het
CSC kiest om een junior-handler-competitie te organiseren, zal de vzw
Werkgroep Schapendrijven in België één of meerdere kandidaten
(afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen) aanduiden binnen de
jongeren die reglementair in aanmerking komen met klasse 3 ervaring
op basis van behaalde gewone kwalificatiepunten. Indien er meerdere
gelijkwaardige kandidaten zijn kan een aparte competitie ingericht
worden tijdens de laatste kwalificatietrial(s). De junior-handler moet een
inwoner zijn van het land dat hij/zij vertegenwoordigt en mag op de dag
van de wedstrijd de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.
Aangezien de vzw Werkgroep Schapendrijven in België openstaat voor
alle handlers hoeft de betreffende junior-handler géén lid te zijn van de
werkgroep zoals de ISDSregels dat voorschrijven :’ The young handler
must be a member of the Society, must be resident in the nation they
represent, must be under 21 years of age at the date of the trial.’
5. Het wegvallen van een kwalificatiewedstrijd:
De belangenvermenging zoals jullie dit noemen, was ver zoek op het
moment van de beslissing tot afgelasting van laatste kwalificatie. De
ENIGE ECHTE reden was overmacht. De beslissing is gevallen in

samenspraak met de organisator en het bestuur van de WSB. Bij
temperaturen boven de 33°C vonden wij allen het onverantwoord om
deze te laten plaatsvinden. Voor dit weekend werden er zelfs
temperaturen tussen de 36 en de 38°C voorspeld. De overheid heeft zelf
opgeroepen om alle shows en wedstrijden met dieren af te gelasten die
tijdens dat weekend zouden plaatsvinden voor het respect van mens en
dier. Hierbij kunnen wij verwijzen naar ons reglement met in de eerste
plaats RESPECT voor mens en dier. Anderzijds mogen wij zoals ons
reglement bepaalt een kwalificatie aflasten bij overmacht. Er is dus
NOOIT sprake geweest van wie kan er mee en wie niet.
Art 3 §4 : Schrappen van kwalificatiewedstrijden De Werkgroep
Schapendrijven in België vzw behoudt zich het recht om
kwalificatiewedstrijden om te zetten in niet kwalificatiewedstrijden
indien de omstandigheden hiertoe dwingen.
Wij betreuren ten zeerste jullie gedachtegang en verwoording die
jullie gebruiken in de aangetekende zending.
6. Schorsingen en waarschuwingen:
art 7 §3 Diskwalificatie - Normaal gezien wordt bijten niet toegelaten
en volgt diskwalificatie. Indien er twijfel bestaat kan de jury beslissen de
deelnemer te laten doorspelen maar hem wel te bestraffen door extra
punten af te trekken. - Er zijn nog andere redenen om te diskwalificeren:
een paar voorbeelden: de post verlaten, schapen aanraken, geen
controle over schapen en hond, hond slaan, schapen of hond zonder
respect behandelen, onsportief gedrag op of naast het veld. - Een
gediskwalificeerde deelnemer verliest al zijn/haar punten. - Het is steeds
de jury die beslist.
Art 7 §4 Overtredingen op de regels - Elke deelnemer, bestuurder,
wedstrijdleider of andere bij de organisatie betrokken persoon, kan een
officiële waarschuwing krijgen indien hij/zij zich, op of buiten het
wedstrijdveld, niet aan deze reglementering houdt. Voor deelnemers
kan dit gebeuren bovenop de al door de jury opgelegde straf. - De aldus
gegeven waarschuwing kan in uitzonderlijke gevallen, bv. vechtpartijen
of andere ernstige feiten, worden omgezet in uitsluiting van de
prijsuitreiking uitsluiting van deelname aan - of het inrichten van –
kwalificatiewedstrijden - elke andere straf geschikt geacht door de jury
in samenspraak met de course director en de verantwoordelijken van de
handlers van de Werkgroep Schapendrijven in België vzw. - Alle niet in
deze reglementen genoemde voorvallen zijn ter beslissing van de jury in
samenspraak met de verantwoordelijken van de handlers van de
Werkgroep Schapendrijven in België vzw (met raadpleging van de course

director). - In geval van ernstige overtredingen kan het bestuur van de
vzw Werkgroep Schapendrijven ook na de wedstrijd nog maatregelen
treffen met terugwerkende kracht of straffen opleggen naar de volgende
wedstrijden.
Etiquette op het wedstrijdveld door Sue Main ( staat op website
onder fairplay)
Herders begonnen wedstrijden schapendrijven te houden om de kwaliteiten
van hun honden te tonen, dit had tot resultaat een groter aanbod aan genen
informatie om het fokken van goede herdershonden te verbeteren. Zo ontstond een
traditie die we moeten respecteren en koesteren met de doelstellingen van de ISDS
als ideaalbeeld.
Het doel van een wedstrijd schapendrijven is het testen van de mogelijkheden
van een hond om samen met zijn handler schapen te beheren in de veranderlijke
omstandigheden die in het dagelijkse werk kunnen voorkomen.
Het niveau van etiquette, protocol, respect en handling op het wedstrijdveld
zou nog steeds moeten zijn wat het altijd geweest is.
Hieronder enkele voorbeelden hiervan:
Wedstrijdveld
Het wedstrijdveld is geen trainingsveld! Trainen moet je elders doen voorafgaand aan
de wedstrijd.
Herdersstaf
Het enige toegestane hulpmiddel is een herdersstaf, elk ander hulpmiddel wordt als
onprofessioneel beschouwd en kan leiden tot puntenaftrek.
Een goede herdersstaf is een verlengstuk van de handler en kan een geweldig
hulpmiddel zijn bij juist gebruik.
Als het fout gaat
Als het fout gaat verlaat dan het wedstrijdveld zonder blijk van kwaadheid,
ontgoocheling, irritatie enz... maar ga naar huis, maak je huiswerk en wees vastbesloten om
de volgende keer beter terug te keren.
Van zodra de handler zijn run aanvangt wordt hij verondersteld het parcours tot in het
kleinste detail te kennen en het ook zo te volgen (ISDS regel 6.2.q).

De handler kan gevraagd worden zijn run te stoppen indien de jury beslist dat het
niveau van de run niet voldoet aan de door de jury gestelde vereisten.
De beslissing van de jury is definitief gesteld dat zij zich houdt aan de Rules for Trials
(ISDS regel 5.1.o).
Welzijn
Het welzijn van de hond moet steeds een prioriteit zijn.
Het welzijn van de schapen moet altijd voor ogen gehouden worden.
Respect
Toon steeds het nodige respect voor de andere deelnemers en de organisatoren.
Laat je honden niet blaffen terwijl andere deelnemers hun parcours lopen.
Hou je honden steeds onder controle zowel op als naast het wedstrijdveld.
Hou loopse teven steeds weg van de andere honden.
Vloek niet en gebruik geen onwelvoeglijke taal.
Op het wedstrijdveld is geen ruimte voor boosheid of slecht gedrag. Het helpt noch de
hond noch de handler.
Bedreig noch de hond, de schapen of personen die zich op of naast het wedstrijdveld
bevinden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de hoogste normen inzake gedrag
hanteren en elke inbreuk of misbruik zal worden onderzocht door het wedstrijdcomité en
gerapporteerd worden aan de verantwoordelijken. (ISDS regel 6.2.zb)
Ruim de uitwerpselen van je hond op.
Respecteer het reglement van de wedstrijd.
Respect voor de jury
Jureren is geen taak waarbij alles zwart op wit beschreven staat en waarbij een
specifiek aantal punten kan worden afgetrokken voor elke kleine fout. Men dient te weten dat
het niet altijd een makkelijke taak is om een run in zijn geheel te beoordelen en als jury zou
je het puntenblad na afloop van elke run nog eens goed moeten bekijken om dan te beslissen

of er te streng of te tolerant gejureerd werd op een of ander onderdeel van de run (ISDS
regel 5.1.g)
De beslissing van de jury is definitief gesteld dat zij zich houdt aan de ISDS regels
(5.1.o)
Jureren is geen makkelijke taak, zeker wanneer de beslissingen ogenblikkelijk moeten
genomen worden en er geen uren over gediscussieerd kan worden.
De jury voert haar taak naar best vermogen uit en de deelnemers moeten dat
aanvaarden en respecteren.
Het is enkel de jury die zich concentreert en de hele run beoordeelt en niet de
handlers die, vanaf de zijkant, slechts delen van of op zijn best enkele runs zien.
Het getuigt van een uiterst gebrek aan respect de jury te benaderen om haar
beslissing in vraag te stellen.
Het is verboden aan deelnemers of hun afgevaardigden om de jury te benaderen om
de toekenning van punten te bespreken of te beïnvloeden. Dit is een ernstige inbreuk die tot
verder onderzoek zal leiden. (ISDS regel 6.2.z).
Besluit
Een wedstrijd schapendrijven heeft tot doel goede honden in de etalage te zetten,
indien jouw hond het beoogde niveau niet haalt, ga dan naar huis en werk eraan. Het is de
bedoeling om de kwaliteiten van je hond te tonen en het parcours te verslaan, niet de
mensen.
De wedstrijd en de organisatie ervan bekritiseren brengt de toekomst van de
wedstrijden in gevaar. Zonder deze organisatoren zouden er geen wedstrijden zijn ... lever
geen kritiek maar help.
Iedereen zou moeten kunnen genieten van een wedstrijd schapendrijven:
oud, jong, beginner en gevorderde ... deel je kennis en je vriendschap. Grofheid en
agressiviteit verbergen geen onwetendheid en onprofessioneel gedrag. Wees
beleefd en vriendelijk en vooral wees sportief.

7. Vertegenwoordigers voor de handlers en respect:
Wij zijn bij het CCSC bekend als zijnde de organisatie voor de
kwalificatietrials voor de continental. Vandaar dat het ons ook logisch lijkt
dat wij hiervoor de vertegenwoordigers zijn. De werkgroep is ontstaan uit

vertegenwoordigers van de handlers.
Wij hebben voor iedere handler afzonderlijk respect. Aangezien wij
schapendrijvers niet met de grote hoeveelheid zijn is dit van groot belang
dat eenieder gerespecteerd word. Wat betreft het schreeuwen en brullen
vinden wij hard overroepen! Bedreigingen uiten naar de handlers dat ze
zich koest moeten houden anders krijgen ze een sanctie doen wij enkel in
uiterlijke nood. Wanneer de handler zich misdraagt zal hij hierover
aangepakt worden en kan er mogelijk een verwittiging of een sanctie
gegeven worden afhankelijk van het feit of mogelijks zelfs herhaling van
feiten bij sommigen.

Jullie hebben op 29 oktober 2015 een vergadering bijeen geroepen voor ALLE Belgische
handlers. Spijtig genoeg zijn er geen handlers vanuit de WG of handlers die iets te maken
hebben met de WG hierop uitgenodigd (Over discriminatie en eigen belang gesproken!).
Wij hebben dus geen enkele kans gekregen om onze stem te laten horen. Tevens hebben wij
ons ook niet kunnen verdedigen of toelichting geven voor bepaalde situaties waar jullie ons
nu mee aanvallen. Het is natuurlijk gemakkelijk om enkele niet tevreden handlers, om welke
reden dan ook, samen te zetten die elkaar nog wat opjutten om aan de hand daarvan een
aangetekende brief te sturen waar volgens ons een heel deel onzin en insinuaties in staan.
Dit betreuren wij ten zeerste. Er wordt vanuit de FSB een vergadering bijeen geroepen en er
word een brief opgesteld zonder enige communicatie. Wij staan te allen tijde open om met
jullie (FSB) of met handlers die met een probleem zitten te praten om tot een oplossing te
komen. Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat wij
1) Nooit benadert zijn door iemand van de FSB of door enige handler.
2) Wij hebben nog nooit in de afgelopen 5 jaar een klacht binnen gekregen
volgens reglementaire weg.
Art. 11 Klachten - Eventuele klachten dienen gericht te worden aan de
voorzitter van de Werkgroep Schapendrijven in België vzw. Samen met het
indienen van een klacht dient een storting op rekeningnummer BE12 7350 3185
5592 van de Werkgroep Schapendrijven van 50 euro te gebeuren. Pas na
ontvangst van deze storting wordt de klacht als ontvangen beschouwd. - Geen
enkele anonieme klacht wordt weerhouden. - Indien de klacht gegrond is wordt
de 50 euro teruggestort. - Klachten die niet op deze manier worden ingediend of
via een andere instantie worden ingediend, worden als niet ontvankelijk
beschouwd. - Aangezien wij het schapendrijven als hobby beschouwen, kunnen
klachten nooit aanleiding geven tot een financiële tegemoetkoming die hoger is
dan het inschrijfgeld van de betreffende wedstrijd. - Wedstrijden die gelopen
worden tussen het moment van het indienen van een klacht en de uitspraak door
het bestuur van de vzw Werkgroep Schapendrijven in België worden zowel door

de indiener van de klacht als de handler die het voorwerp uitmaakt van een
klacht, gelopen onder voorbehoud. Deze wedstrijden kunnen immers in een
eventuele schorsing opgenomen worden. Inschrijvingsgelden of andere kosten
die gemaakt werden met betrekking tot deze wedstrijden onder voorbehoud,
kunnen onder géén beding teruggevorderd worden. - Al de uitspraken door het
bestuur van de vzw Schapendrijven in België zijn bindend. - Bij bovenstaande
voorschriften en regels kunnen telkens kleine afwijkingen toegestaan worden. Dit
reglement werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de vzw
Werkgroep Schapendrijven in België op 30 augustus 2014 te Tongeren.

Wij, de Werkgroep Schapendrijven België, is de enige organisatie in België die bij het CSCC
bekend staat om kwalificatietrials te mogen organiseren voor de continental. Zoook is de
WSB de enige organisatie die officieel een team mag afvaardigen voor België om deel te
nemen aan de Continental.
We hopen nog vele jaren mooie en kwalitatieve kwalificatietrials te geven zoals wij reeds
jaren gedaan hebben.

In opdracht van de voltallige werkgroep opgesteld door Bart Van Lommel toekomstige
voorzitter

Jo De Meyst
Voorzitter WSB

