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Art. 1 : Toepassing 
 
Dit reglement is van toepassing op de kwalificatiewedstrijden die georganiseerd 
worden na de kwalificatiewedstrijd voor het World kampioenschap van 2017 onder de 
koepel van de Federatie Schapendrijven België (verder benoemd als FSB) en de trials 
georganiseerd door een club of persoon die samenwerkt met de FSB. Voor andere 
wedstrijden is onderstaande een aanbeveling. Iedere handler die zich inschrijft voor 
één van deze trials, verklaart zich akkoord met dit wedstrijdreglement. 
Voor de huidige kwalificatie World 2017 is het huidige reglement geldig. 
http://www.schapendrijven.be/World2016/reglement.html 
 
 
Art. 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 officieel 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 FSB. Hij maakt ook de 
volledige uitslag over aan de 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 volgende systeem in 
voege: de puntenregeling voor alle kwalificatiewedstrijden gebeurt volgens de 100% 
regel: de dag winnaar behaalt 100 % en de andere resultaten van de wedstrijd worden 
omgerekend met de formule: behaald resultaat x 100/ beste dag resultaat.  
De dubbele outrun wordt op dezelfde manier herleid maar hiervoor geldt een maximum 
van 150 kwalificatiepunten i.p.v. 100. 
 
Er worden 70% van de wedstrijden van 1 seizoen in rekening gebracht om de 
eindstand te bepalen en het team voor België te bepalen. 
Dit wil zeggen dat het aantal gelopen wedstrijddagen vermenigvuldigd wordt met 0,7 
en nadien naar beneden afgerond. Loopt men bijvoorbeeld 7 wedstrijddagen, dan 
worden de 7*0,7=4,9 afgerond naar 4 beste resultaten in rekening gebracht.  
 
Het Belgisch Kampioenschap wordt berekend volgens de punten van het weekend. 
Hij/zij met de hoogste punten tijdens de wedstrijd (1 of 2 dagen) mag zich Belgisch 
Kampioen noemen. 



 
Deze berekening wordt gemaakt voor alle handlers die in België wonen (= 
gedomicilieerd gedurende minstens 1 jaar), en een hond starten in de 
kwalificatieklasse (klasse 3).  
Nieuwe kwalificatiespelers kunnen enkel deelnemen indien men 12 maanden voor 
aanvang van de eerste wedstrijd van het nieuwe kwalificatieseizoen in België is 
gedomicilieerd.  
 



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. Er wordt gestreefd naar een percentage van 
70%. Voor het seizoen 2017 (kwalificatie EC2017) werd besloten een percentage van 
80% te hanteren. 
 
De kwalificatiepunten worden door twee mensen afzonderlijk bijgehouden, na 
berekening vergeleken, en dan gepubliceerd. 
 
 

 
 
Art.3 : Kwalificatiewedstrijden 

 
§1 : Algemene regels 

 

• Alle leden van FSB kunnen deelnemen aan kwalificatiewedstrijden, iedereen 
kan lid worden.  
Niet leden kunnen eveneens deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden.       
Ze moeten zich echter akkoord verklaren met de van toepassing zijnde 
reglementen.  
Zij betalen een aangepast start geld. 

• Deelnemers kunnen enkel geselecteerd worden voor het Belgisch team als ze 
voor de start van het betreffende wedstrijdseizoen reeds minstens 12 maanden 
gedomicilieerd zijn in België.  

• Een deelnemer kan zich niet kwalificeren in België als hij in datzelfde 
kalenderjaar al kwalificatiewedstrijden gelopen heeft in het buitenland.  

• De hond is een working sheepdog met ISDS- of andere erkende stamboom.  
• Inschrijvingen en gevraagde betalingen zijn ten laatste binnen op de vrijdag om 

24 u, 2 weken voor de eerste dag van een wedstrijdweekend. 
• De startvolgorde wordt bepaald door de organisator, echter met inachtneming 

dat de starttijd van eenzelfde combinatie gespreid is over de daguren 
gedurende het wedstrijdseizoen. 

• Een deelnemer kan maximaal met 3 honden deelnemen met telkens een 
tijdspanne van minimum 4 runs tussen de betreffende honden. 

• De startvolgorde wordt ten laatste bekend gemaakt de zondag voor het 
wedstrijdweekend.  

• Men mag met max 3 honden deelnemen aan kwalificatiewedstrijden doch bij 
de selectie van het team is het maximum twee honden voor dezelfde handler. 

• Algemene en/of bijzondere bepalingen en bijkomende informatie kunnen 
worden bekendgemaakt tijdens de briefing die vóór aanvang van elke klasse 
gehouden zal worden. 

• Er zullen geen honden deelnemen die blind, niet fit of kreupel zijn. Ook mogen 
deelnemende honden niet lijden aan een besmettelijke ziekte. 



• Geen enkele deelnemende hond mag iets dragen of aanhebben dat zijn 
prestatie gunstig of nadelig kan beïnvloeden. Het gebruik van stimulerende of 
kalmerende middelen is altijd verboden. In geval van betwisting dient een 
veearts te beslissen. 

• Iedere deelnemer is verplicht de loopsheid van zijn/haar teef te melden voor 
aanvang van de wedstrijden. Ook mag met een loopse teef geen schapen 
worden opgezet. 

• Het kleuren van een hond is niet toegestaan. Het is nooit toegestaan, in welke 
vorm dan ook, honden of schapen te mishandelen. 

• Deelnemers die moedwillig deze bepalingen met de voeten treden, kunnen 
worden gediskwalificeerd.  

 
§2 : Selectie 

 
De concrete invulling van de selectie van het nationale team gebeurt door de FSB. Het 
is de FSB die het puntensysteem voor de kwalificatie beheert en bij de aanvang van 
elk seizoen vastlegt welke wedstrijden georganiseerd worden binnen het 
kwalificatiesysteem. 
Het aantal beschikbare plaatsen voor het Belgisch team wordt door de inrichtende 
organisator bepaald. 
De selectie van het Belgisch team gebeurt op basis van de behaalde punten 
gedurende het kwalificatieseizoen (zie volgende paragrafen). De combinaties met de 
hoogste punten krijgen een effectieve plaats in het team. De 2 volgende combinaties 
nemen de invallersplaatsen in. Indien een bepaalde combinatie NIET wenst deel te 
nemen schuiven alle volgende combinaties een plaats naar boven. 
Een selectie is pas 100% definitief nadat de handler zijn/haar inschrijvingsgeld voor 
EK of WK heeft overgemaakt aan de Belgische verantwoordelijke. De betreffende 
instructies en het tijdsschema hierover wordt bij de bekendmaking van het Belgische 
team, of onmiddellijk daarna, meegedeeld aan de betreffende handlers. 

 
 
§ 3 : Het wedstrijdverloop voor een kwalificatiewedstrijd 

- Een run begint als de hond de deelnemer verlaat om aan de outrun te 
beginnen. 

- Een run is beëindigd als de jury de single accepteert of als de pendeur gesloten 
is  bij een dubbele outrun, alsook onmiddellijk na een diskwalificatie, opgave 
van de deelnemer of bij tijdsoverschrijding. 

- Outrun (20p): bij voorkeur 300 m van de startpaal verwijderd, worden 5 
schapen opgezet, waarvan 2 gemerkt met een halsband. De deelnemer mag 
naar eigen keuze de hond over links of over rechts uitsturen. Indien deze 
afstand niet mogelijk is, wordt de driveafstand verlengd. 

- Lift (10p): einde van de outrun waar de hond de schapen in beweging zet 
richting fetchpoort. 

- Fetch (20p): rechte lijn vanaf het punt van de lift naar het midden van de 
fetchpoort, met een opening van 6,30m en gelegen op een afstand van +- 120 
m van de startpaal, en vandaar naar de startpaal waar de deelnemer staat. 



Herkansing om de schapen door de fetchpoort te sturen is niet toegelaten. De 
fetch eindigt als de schapen rond de paal gedraaid zijn. 

- Drive (30p): de totale afstand van de drive bedraagt +- 400m, de richting 
waarin de drive start, wordt vooraf vastgelegd door de jury/course director. Het 
eerste been van de drive begint als de schapen rond de startpaal gedraaid zijn, 
ze worden in een rechte lijn door 2 poorten gestuurd die op de hoeken van een 
driehoek liggen. De opening van de poorten bedraagt ook 6,30m en ze liggen 
+- 135 m van de startpaal, ongeveer in het midden van het parcours. 
Herkansen om de schapen door de poorten te drijven is niet toegestaan. 
Het derde been van de drive loopt van de tweede drivepoort naar het midden 
van de sheddingring. De drive eindigt als alle schapen in de ring zijn. 

Opmerking: Als de fetch afstand korter is dan 350m kan dit gecompenseerd 
worden door een langere driveafstand, zodat de totale afstand fetch + drive circa 
765m bedraagt. 

- Shedding(10p): 2 ongemerkte schapen worden afgescheiden in een ring van 
36,6 m diameter, deelnemer en hond positioneren de schapen dusdanig dat de 
hond ze kan afscheiden en onder controle houden, binnen of buiten de ring. 

- Penning (10p): de schapen worden gehergroepeerd, niet noodzakelijk in de 
ring, de deelnemer begeeft zich naar de pen en de hond brengt de schapen er 
naar toe. De deelnemer houdt de koord van de pen deur steeds vast en de 
hond manoeuvreert de schapen in de pen, de deelnemer sluit de pen deur 
volledig alvorens de schapen er terug uit te laten. Nadien sluit de deelnemer de 
pen deur en maakt ze vast met het touw.(2 slagen om de paal) vooraleer de 
single aan te vatten 

- Single (10p): de deelnemer begeeft zich opnieuw naar de sheddingring en laat 
het aan de hond over om de schapen naar de ring te brengen. De hond scheidt 
1 van de 2 gemerkte schapen af binnen de ring en houdt het schaap onder 
controle binnen of buiten de ring tot de jury zijn goedkeuring geeft. De run is nu 
beëindigd. 

- Totaal aantal punten: 110p 
 

- Maximum tijdsduur: 15 minuten, geen verlenging mogelijk. 
Originele versie:  
http://www.isds.org.uk/trials/rules-for-trials/ 

- Zie ook  
http://csc2014.dk/wp-content/uploads/2014/02/CSC-Rules-August-2013.pdf 

§4 : Schrappen van kwalificatiewedstrijd 
De FSB behoudt zich het recht om bij gegronde redenen of overmacht 
kwalificatiewedstrijden om te zetten in niet kwalificatiewedstrijden indien de 
omstandigheden dit vereisen. 

 
§5 : Junior-handler 
Een junior-handler-competitie wordt voorzien indien er op het niveau van CCSC of 
ISDS een competitie voor jonge handlers wordt georganiseerd. De modaliteiten zijn 
conform aan deze van de kwalificatiewedstrijden. 



 
De maximale leeftijd om deel te nemen wordt mede bepaald door de richtlijnen van de 
inrichtende overkoepelende organisatie. 
 

	

§6 : Brace 
Indien de inrichtende organisatie kiest om een brace-competitie in te richten, zal de 
FSB zo snel mogelijk een oproep lanceren voor kandidaten voor die competitie op de 
site van de FSB.  

 
 
 
Art. 4 : Richtlijnen voor open- en oefenwedstrijden 

 
 
§1 : Richtlijnen 

- Iedereen kan deelnemen met elk ras van werkende schaapshond in klasse 
beginners, 1, 2 en 3 mits akkoord van de organisator.  

- Deelnemers mogen inschrijven zolang er plaatsen open zijn en de inrichter hun 
inschrijving nog wil aanvaarden, rekening houdend met het aantal dag uren. 

- Als de startlijst opgemaakt is, beslist de organisator de startpositie van 
laattijdige inschrijvingen. 

- Om de titel van Belgisch kampioen te kunnen behalen, moet men Belg zijn en 
in België wonen. 

- Een deelnemer kan "op proef" 6 wedstrijddagen buiten wedstrijd(BW) 
meelopen in een hogere klasse en kan nadien nog terug naar de vorige klasse 
gaan. Eens men in een hogere klasse gelopen heeft voor wedstrijdpunten, kan 
men enkel nog BW in de vorige klasse lopen. 

- Een deelnemer kan op dezelfde wedstrijddag met eenzelfde hond niet in 2 
klassen meelopen. 

- Voor overgang naar een hogere klasse moet de combinatie handler- hond 
minstens 3 wedstrijddagen een resultaat van 70/100 behaald hebben. 

- Bij deelname BW krijgt de deelnemer een puntenblad maar wordt men niet 
gerangschikt, zelfs niet bij de beste dag punten.  
Het is de deelnemer zijn verantwoordelijkheid om te controleren of hij BW 
genoteerd staat en indien niet, dit te melden. 

- Beginnersklasse:  
 
De beginnersklasse is enkel voorzien voor nieuwe handlers die willen wedstrijd 
lopen, voorwaarde is dat de hond onder controle is.  
Een deelnemer kan 12 wedstrijddagen in deze categorie lopen eventueel 
gespreid over meer dan 1 seizoen.  
Aanbevolen wordt dat de hond tenminste 1 jaar oud is.  

 
 

 
Art. 5 :  Het wedstrijdverloop voor KLASSE 3 
 
Deze wedstrijden verlopen conform de kwalificatiewedstrijden. Er wordt echter meer 



flexibiliteit aan de organisator gegeven. 
  
Art. 6 :  Het wedstrijdverloop voor KLASSE 2  
 
Deze klasse is bedoeld voor de gevorderde combinaties, de regels zijn overgenomen 
van de kwalificatieklasse met de volgende bijzonderheden: 
 

- De hond werkt zelfstandig, de deelnemer blijft in deze klasse aan de startpaal 
staan tot het shedden/pennen begint. 

- Het parcours is vergelijkbaar met het kwalificatieparcours, evenwel met 
aangepaste afstanden en zonder het onderdeel single.  De jury kan  
beslissen om eerst te laten pennen en daarna te shedden. 

- Outrun 150 à 250m, lift, fetch: de deelnemer blijft aan de startpaal staan. 
- Drive: over een afstand van ca 200 à 300m (3 x 80 à 100 meter) 
- Shedding: deelnemer maakt de opening en roept de hond tussen de 2 

groepjes schapen, de hond controleert kort 2 schapen - schapen worden niet 
gemerkt! geen single 

- Pennen: deelnemer houdt de pendeur open bij het touw en de hond drijft de 
schapen in de pen, deelnemer sluit de pendeur. 

Het is mogelijk klasse 2 op hetzelfde terrein te houden als de kwalificatieklasse met 
aanpassing van de drive, zodat de drive ook 3 x 80 meter is, maar de handler-post zal 
20 à 40 meter dichter bij de fetchpoort staan. 
 

- Outrun: 20 - lift : 10 - fetch : 20 - drive : 30 - shed : 10 - pen : 10 
- Tijdslimiet: 12 minuten of anders te beslissen voor de wedstrijd in samenspraak 

met de jury 
- Maximum aantal punten : 100 
- De algemene regels vernoemd zijn ook hier van toepassing.  

 
Art. 7 : Het wedstrijdverloop voor KLASSE 1 / Beginnersklasse 

 
- De hond werkt zelfstandig, de deelnemer mag in deze klasse de startpaal 

verlaten maar wordt dan op 50% van de punten gequoteerd. 
- Het parcours is vergelijkbaar met het kwalificatieparcours, evenwel met 

aangepaste afstanden en zonder het onderdeel single.  De jury kan beslissen 
om eerst te laten pennen en daarna te shedden. 

- Outrun van 80 à 120m, de deelnemer mag voor de helft van de punten tot aan 
de fetchpoort (niet voorbij) gaan staan, de hond blijft aan de startpaal. 

- Lift en fetch mogen voor de helft van de punten op 12 uur gelopen worden. 
- In de drive moet de hond zelf de schapen vooruit drijven door de poorten, maar 

de deelnemer mag de hond begeleiden/helpen door mee te gaan langs de 
drivedriehoek voor de helft van de punten. Afstand circa 150 à 200m (3 x 50 à 
70 meter).  

- Shedding: de deelnemer maakt een opening tussen de schapen (2 schapen 
afscheiden), en roept de hond ertussen. 

- Pennen: deelnemer houdt de pen deur open bij het touw en hond drijft de 
schapen in de pen, deelnemer sluit de pendeur. Pen deur terug sluiten als de 
schapen eruit zijn. 



 
- outrun: 20, indien de handler de post verlaat : max 10 
- lift: 10, indien de handler de post verlaat : max 5 
- fetch: 20, indien traag terug naar de post : max 10 
- drive: 30 als de handler aan de post blijft staan, handler op kop dan schapen 

dan hond: max 10, schapen op kop dan de hond en de handler volgt alles : 
max 20 

- shedding: 10  
- pen: 10 
- Maximum aantal punten : 100 
- tijdslimiet: 10 minuten of anders te beslissen voor de wedstrijd in samenspraak 

met de jury 

Sommige organisatoren maken nog een onderscheid tussen klasse 1 en beginners. 
De regels zijn voor beide klassen gelijk. Het onderscheid bestaat er enkel in de 
‘ervaring’ van de combinaties. Bij de beginners kan wel een eigen ‘puntensysteem’ 
gehanteerd worden. 
 
Om deel te nemen aan de beginnersklasse is een minimale vereiste dat de handler de 
hond onder controle heeft. Indien dat niet het geval is kan de jury de run stopzetten.  
Omgekeerd kan de jury samen met de course director beslissen dat het niveau van de 
kandidaat te hoog ligt voor de beginnersklasse en de kandidaat doorverwijzen naar 
Klasse 1. 
 
Art. 8 : algemene regels 
Deze regels zijn van toepassing op al de eerder vernoemde wedstrijden. 

 
§1 Respect 

- Een deelnemer mag tijdens de run niet in debat gaan met de jury.  
- Elke deelnemer wordt verondersteld zich correct te gedragen in 

woord en gebaar ten opzichte van jury, course director, andere 
deelnemers en toeschouwers.  

- Elke deelnemer behandelt hond en schapen op een respectvolle 
manier.  

- Bij loopsheid worden de teven zoveel mogelijk apart gehouden om 
andere honden niet te hinderen.  

- Een deelnemer laat zijn hond het wedstrijdveld niet betreden tijdens de run 
van een andere deelnemer. Hij kan hiervoor worden uitgesloten.  
 

§2 Regels met betrekking tot ‘te laat zijn’ van een deelnemer 
 
- De briefing en het aanvangsuur van de wedstrijden wordt bij de publicatie van 

de startlijsten bekendgemaakt evenals de theoretische tijd.  
- Te laat komen volgens de theoretische tijd is niet deelnemen! De 'theoretische 

tijd' is een 'redelijke inschatting' van uw start-uur waarbij rekening gehouden 
wordt met een mogelijke vervroeging van de start wegens wegvallen van 
handlers enz. Voor kwalificatieruns stellen wij 10 minuten per run voor als 
maatstaf voor het berekenen van de theoretische tijd.  
 



§3 De enige geldige inschrijving is een betaalde inschrijving 
 

- Als er is ingeschreven en gelopen maar niet betaald, dan verliest de 
deelnemer zijn/haar behaalde punten en kan er bij een volgende wedstrijd niet 
worden deelgenomen. Indien de deelnemer zijn/haar runs nog op de wedstrijd 
dag(en) voldoet, is hij/zij nog in orde met de reglementering. 

- Iedere Belgische handler, die zich tijdig heeft ingeschreven, moet kunnen 
deelnemen aan kwalificatiewedstrijden, bij beperking in tijd worden 
buitenlandse handlers geweigerd. De handler is wel gehouden zich tijdig in te 
schrijven. 

- Handlers die zich inschrijven en niet komen opdagen, moeten eveneens hun 
inschrijvingsgeld betalen. Tijdig afzeggen (4 dagen voor aanvang van de 
wedstrijd) of overmacht ontslaan de handler van de verplichting tot betalen. (In 
geval van discussie oordeelt het bestuur van de FSB ) 

- Indien een deelnemer na inschrijving meermaals niet komt opdagen zonder 
geldige reden, kan zijn inschrijving in volgende trials geweigerd worden. 

 
§4 Inschrijvingen voor kwalificatiespelers 

- Inschrijvingen worden gedaan door de inrichtende club of door de 
administratief verantwoordelijke aangeduid door de FSB. De afsluitingsdatum 
van de inschrijvingen is twee weken voor de wedstrijd.  (d.w.z. vrijdagnacht 
twee weken voor de trial om 24.00 uur als de wedstrijd start op zaterdag) Na 
de afsluitingstermijn is inschrijven niet meer mogelijk. De startvolgorde wordt 
één week voor de wedstrijd bekendgemaakt op de site van de FSB. Het is de 
organisator vrij om nadien nog inschrijvingen-buiten-wedstrijd te aanvaarden. 
De uiterste inschrijfdatum is voor heel het wedstrijdweekend dezelfde. Dus 
voor de tweede of eventueel een derde wedstrijddag kan niet later worden 
ingeschreven dan voor de eerste wedstrijddag. 

- Bij de inschrijving vermeldt men duidelijk de naam en voornaam van de 
handler en de naam en het geslacht van de hond. Handlers zijn verplicht om 
tijdens de wedstrijd een eventuele loopsheid van hun teef te melden aan de 
course director. Deze kan dan eventueel de startvolgorde aanpassen. 

- Om discussie te vermijden gebeuren inschrijvingen schriftelijk (papier, mail). 
- Alle veranderingen voor ingeschreven honden dienen aan de administratief 

verantwoordelijke gemeld te worden 4 dagen voor de aanvang van de 
wedstrijd. Voor alle ingeschreven honden dienen inschrijvingskosten betaald 
te worden. De betaling dient te gebeuren vóór de handler zijn run start. Alle 
honden worden op naam van de eigenaar ingeschreven. Ingeschreven 
honden mogen met hun eigenaar deelnemen of met zijn/haar vervanger. Deze 
vervanger moet op het inschrijvingsformulier worden aangegeven. 

- Indien er bij een inschrijving problemen ontstaan of er vragen uit voortkomen 
dan zullen deze behandeld worden door de FSB. Beslissingen genomen door 
de FSB zijn bindend. 

- De startvolgorde zal door de administratief verantwoordelijke of de inrichter 
worden opgemaakt en gepubliceerd. De volgorde zal dusdanig worden 
vastgesteld dat geen enkele deelnemer met twee honden direct achtereen zal 
deelnemen. 

- De wedstrijden zullen aanvangen op een door de administratief 



verantwoordelijke bekendgemaakt uur. 
- Voor het inrichten van kwalificatiewedstrijden is per dag een minimum van 

twee schapen per deelnemende combinatie (= handler + hond) vereist. 
- De wedstrijden zullen gehouden worden met een groep van vijf schapen. In de 

ideale situatie zullen de schapen dusdanig geselecteerd worden dat elke 
deelnemer over een gelijkaardig groepje schapen kan beschikken. Ooien of 
lammeren ouder dan 6 maanden mogen gebruikt worden voor 
kwalificatiewedstrijden. Ooien samen met hun lammeren, noch rammen 
mogen voor kwalificatiewedstrijden worden gebruikt. De schapen dienen fit te 
zijn. 

 
§5 Course director 

- De course director zal deelnemers oproepen aan de hand van de 
startvolgorde. De deelnemer dient zich tijdig bij de course director aan te 
melden en de startvolgorde op te volgen. 

- Op vraag van de deelnemer zal hij/zij het parcours uitleggen. Na de start van 
een deelnemer zal hij/zij op geen enkel manier nog hulp verlenen aan deze 
deelnemer. 

- Hij/zij zal erop toezien dat het groepje schapen juist is opgezet en ervoor 
zorgen dat alle deelnemers een eerlijke en gelijke kans krijgen. 

- Hij/zij zal tijdens de gehele wedstrijd aanwezig zijn en eventuele instructies 
van de jury aan de deelnemers doorgeven. 

- Hij/zij is verantwoordelijk voor de goede staat van het wedstrijdveld en zal 
ervoor zorgen dat de deelnemers op geen enkele manier tijdens hun 
deelname worden lastig gevallen. 

 
§6 Deelnemers 

- Elke deelnemer moet klaar zijn voor deelname op het moment dat de course 
director hem/haar hiertoe oproept.  

- De theoretische starttijd is enkel een aanduiding van een waarschijnlijke 
starttijd. Het is echter niet bindend. 

- Iedere deelnemer die van de course director uitleg wil betreffende het  
parcours dient dit te vragen voordat hij/zij met deelname start. 

- Eenmaal gestart is de deelnemer geheel in handen van de jury. Aanwijzingen 
van de jury dienen strikt opgevolgd te worden. 



- Een deelnemer die zich op wat voor manier dan ook tijdens de wedstrijd laat 
bijstaan wordt gediskwalificeerd. 

- Indien niet eerder door de jury aangegeven wordt de deelnemer van het 
wedstrijdveld geroepen bij het verstrijken van de maximaal toegestane tijd. De 
tot dan behaalde punten blijven behouden. Bij het luiden van de bel zal de 
deelnemer direct stoppen met de wedstrijd en de schapen van het veld 
geleiden. 

- Iedere deelnemer die opgeeft of het wedstrijdveld verlaat zonder toestemming 
van de jury verliest al zijn/haar punten. 

- Deelnemers moeten te allen tijde hun hond(en) onder controle houden. Iedere 
hond en/of deelnemer die een andere hond of deelnemer tijdens zijn/haar 
wedstrijd hindert, kan gediskwalificeerd worden. Aan deelnemers en 
toeschouwers is het niet toegestaan om hun hond(en) op het wedstrijdveld te 
laten. Tevens  is het ook niet toegestaan om op het wedstrijdveld voor de 
wedstrijd de deelnemende honden te laten werken met de wedstrijdschapen. 

- Geen enkele deelnemende hond mag op het wedstrijdveld komen vóór de 
wedstrijd. 

- Deelnemers mogen voor de wedstrijd begint het veld verkennen (zonder 
hond). 

- Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies tijdens de briefing, 
bijvoorbeeld over het afvoeren van de schapen of het bij de afvoerpen blijven 
tijdens de volgende run.  

- Iedere deelnemer die niet aanwezig is op de briefing, is zelf verantwoordelijk 
om toch de juiste informatie en instructies te weten te komen. Hij/zij kan zich 
hiervoor zelf wenden tot de course director of collega-handlers. 

 
§7 Prijzen 

- Prijzen worden door de inrichtende organisatie voorzien. 
- Belgische Kampioenschap  prijzen zijn wisselbekers en moeten na 1 jaar terug 

worden ingeleverd.  
 

 
§8 Twee winnaars 

- In geval er twee deelnemers over een gelijk aantal punten beschikken kan de 
wedstrijdleiding en/of de jury beslissen dat de volgorde als volgt wordt 
bepaald:  
a. aan de behaalde punten voor outrun, lift en fetch (OLF). Indien er dan nog 

een gelijke stand is kan ook de Drive worden bijgeteld. Ook zal men dan 
rekening houden met het al of niet hebben afgelegd van een volledig 
parcours. 

b. een run off voor beide deelnemers. 



§9 Re-run 
- De jury kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de course 

director opdragen een deelnemer te laten stoppen en hem/haar een re-run toe 
te kennen. De re-run zal beginnen op het punt waar de deelnemer is gestopt 
en de daarvoor behaalde punten blijven behouden.  

- Na de aanvang van de drive kan enkel een re-run worden toegekend door de 
jury als gevolg van een abnormale externe oorzaak.  

 
 
§10 Diskwalificatie 

- De jury beslist over het al dan niet diskwalificeren van een deelnemer. 
  

 
Art. 9 Schade & ongevallen 
 

- Iedere handler is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of zijn/haar hond 
veroorzaakt aan derden en dient deze te vergoeden (eventueel via de eigen 
verzekering).  

- De organisatoren dienen te voorzien in een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid als organisator van schapendrijfwedstrijden. De organisator 
kan een eigen verzekering hiervoor inschakelen of inschrijven in de voor FSB 
bestaande verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid mits een overeen te 
komen vergoeding. Deze verzekeringen dekken de schade t.o.v. derden. De 
handler of de organisator verantwoordelijk voor bepaalde schadegevallen 
t.o.v. derden blijft echter aansprakelijk voor het franchisebedrag dat de 
verzekering niet vergoedt. 

 
Art. 10 Aanpassingen aan dit reglement 
 

Deze regels worden na elk wedstrijdseizoen opnieuw geëvalueerd en aangepast 
in samenspraak met de vertegenwoordigers van de handlers. 

 
Art. 11 Klachten 
 

- Twee vormen van klachten worden onderscheiden: Sportieve (wedstrijd 
gerelateerde) klachten en gewone klachten. 

- Sportieve Klachten: 
- Sportieve klachten worden in eerste instantie voorgelegd en afgehandeld 

tijdens de wedstrijd zelf. De klacht van een handler of een organisator 
wordt voorgelegd aan de course director die samen met het jurylid een 
uitspraak hierover maakt. 

- Indien de handler of organisator nog geen vrede kan vinden met de 
uitspraak van de jury bijgestaan door de course director kan hij zich 
wenden tot de raad van bestuur van de FSB met een schriftelijke motivatie 
via brief of email. De raad van bestuur zal elke klacht afhandelen binnen 
de dertig kalenderdagen. 

- Als de handler of organisator niet akkoord kan gaan met de beslissing van 
de Raad van Bestuur is beroep mogelijk bij de geschillencommissie van de 
FSB. De samenstelling van de onafhankelijke commissie wordt jaarlijks 



bekend gemaakt voor de algemene vergadering. De onafhankelijkheid van 
de leden wordt gestaafd en bekrachtigd door een stemming tijdens de 
algemene vergadering van de FSB. 

- De termijn om te reageren is echter beperkt tot 30 kalenderdagen na 
betekening van het besluit van de Raad van Bestuur. Na deze periode is 
de klacht niet meer ontvankelijk. 

- De Raad van Bestuur zal meteen ook alle briefwisseling, rapporten, 
mailverkeer e.d. handelend over de zaak overmaken aan de 
geschillencommissie.  

- De geschillencommissie kan alle partijen verzoeken, evenals eventuele 
getuigen. De geschillencommissie zal zich op generlei wijze laten 
beïnvloeden, maar oordelen als een onafhankelijk orgaan.  

 
- Het besluit van de geschillencommissie is uitvoerbaar door alle partijen 

(zowel eiser als raad van bestuur).   
 

- Het besluit van de geschillencommissie zal afgeleverd worden binnen de 2 
maanden, hierbij rekening houdend met de dringendheid van de zaak. 

- In geval van een weigering tot uitvoering van het besluit wordt de litige 
voorgelegd aan de algemene vergadering die hierover stemt en zo een 
finale uitspraak maakt over de klacht. 



 
 

- Gewone Klachten: 
• Hiervoor geldt een vergelijkbare procedure maar zonder inzet van de 

geschillencommissie. 



 



 
 
Het	zich	neerleggen	bij	de	eindbeslissing	in	een	klachtenprocedure	berust	op	het	feit	
dat	een	lid	door	zijn	lidmaatschap	geacht	wordt	te	hebben	ingestemd	met	de	
verplichting	om	de	statuten	en	reglementen	van	de	vereniging	alsmede	de	besluiten	
van	het	bestuur,	van	de	algemene	vergadering	of	van	een	ander	orgaan	van	de	
vereniging	na	te	leven.  
 

Goedkeuring 
 
Dit reglement wordt jaarlijks goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de 
FSB. 

 
 
 

 


