
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    

  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdleider, een leuk verzetje of een serieuze taak? 
 
Tijdens examens en wedstrijden is het noodzakelijk om een wedstrijdleider aan te stellen. 
Vaak wordt deze taak aan een lid van een vereniging toebedeeld omdat  “toch iemand het moet doen” . 
De Commissie Werk Honden (CWH) krijgt steeds vaker te maken met examens en wedstrijden waarvan na 
afloop blijkt, dat er zaken niet goed zijn gegaan. Meestal kan dit achteraf worden bijgesteld zodat alles netjes 
kan worden gearchiveerd. Soms echter is dit niet mogelijk omdat er bijvoorbeeld een klacht is ingediend of 
combinaties hebben meegedaan die niet over de juiste “papieren” beschikten. 
 
In enkele gevallen is het zelfs zo dat een zaak voor het tuchtcollege van de raad van beheer komt die dan een 
uitspraak moet doen of, en dit is een doemscenario, een evenement achteraf ongeldig moet worden 
verklaard. De geleiders met hun honden zijn dan vaak de dupe van gebeurtenissen waarop ze geen of weinig 
invloed hadden. 
 
Tijdens de werkhondenraad van november 2015 is deze case besproken met de werkhonden-verenigingen. In 
overleg met hen heeft de CWH dit artikel geschreven. 
In het IPO reglement is over een wedstrijdleider (voor het gemak noemen we dit zo maar dit is natuurlijk ook 
van toepassing op een examenleider) geschreven: 
De WL is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van het examen. Hij draagt zorg voor alle 
voorbereidingen voor het examen en ziet toe op een correcte uitvoering. Hij is verantwoordelijk voor het 
goede verloop van het examen en dient gedurende het gehele verloop van het examen ter beschikking te 
staan van de AK. De WL kan derhalve niet aan de wedstrijden of examens deelnemen of andere functies 
waarnemen. 
 
Om vragen hierover voor te zijn: waar wordt gesproken over “hij” kan dit natuurlijk ook een “zij” zijn. 
Uit deze tekst blijkt duidelijk het belang van een wedstrijdleider.  
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat een keurmeester komt om te keuren en dit uiteraard doet conform 
het geldende reglement, maar dat alle overige taken zijn toebedeeld aan de wed-strijdleider. 
De wedstrijdleider is ook degene die samen met de keurmeester de deelnemers- en resultaten-lijst van akkoord 
voorziet door middel van het plaatsen van zijn handtekening en in het geval van de keurmeester, ook van zijn 
stempel. 
 
Juridisch is hij dus verantwoordelijk en als er een klacht wordt ingediend of zich een ander probleem voordoet, is 
de wedstrijdleider degene die als eerste wordt gevraagd om een reactie. 
Nu zijn er ook wedstrijden waar voor iedere afdeling een wedstrijdleider is aangesteld.  
Deze is dan ook alleen verantwoordelijk voor de afdeling waarin hij functioneerde als wedstrijd-leider. De 
wedstrijdleider van afd. C ondertekent dan samen met de keurmeester van afd. C de deelnemers- en 
resultatenlijst. Dit is ook van toepassing op het invullen van de logboekjes. 
Wel moeten de namen van alle wedstrijdleiders voorkomen op de deelnemers- en resultatenlijst. 
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Natuurlijk mag een wedstrijdleider een aantal zaken delegeren aan andere functionarissen.     Te denken valt 
dan aan het vooraf invullen van de keurlijsten e.d. maar ook aan het uitzoeken van speurvelden en 
spoorleggers. De verantwoordelijkheid kan hij echter niet delegeren. 
In deze digitale tijd is het een normaal gebruik geworden dat de keurmeesters via een e-mail worden verteld 
hoe laat en waar ze zich op de examen of wedstrijddag moeten melden.  
In ons reglement is opgenomen dat dit telefonisch moet worden gedaan, de keurmeesters stellen het erg op 
prijs om mondeling contact te hebben met de vereniging waar ze gaan keuren. Ook dit is een taak van de 
wedstrijdleider.  Dit artikel is niet geschreven om mensen er van te weerhouden om wedstrijdleider te zijn 
maar juist om de belangrijkheid de bevoegdheden en verplichtingen duidelijk te maken. 
 
Overigens komen er ook steeds weer klachten binnen over de invulling van een examen c.q. wedstrijddag. Een 
examen is voor de meeste deelnemers een afsluiting van een vaak inten-sieve trainingsperiode. Een dergelijk 
evenement moet dan ook netjes worden geopend en de keurmeester moet worden voorgesteld.  
Op het eind van de dag is het ook wenselijk dat er een afsluiting is waarbij ook de keurmeester de gelegenheid 
krijgt om een afsluitend praatje te houden.  
Een examen of wedstrijd netjes organiseren en doorvoeren is in het belang van onze honden-sport en van 
ledenbehoud.  
 
Namens de Commissie Werk Honden. 
 


