
UV-EXAMEN

6 november 2016

Beste leden/cursisten van de Kringgroep NON en de ReddingshondenGroep Drenthe en andere belangstellenden,

Hierbij willen wij je uitnodigen om mee te doen met ons UithoudingsVermogen- examen van zondagochtend 6
november 2016. Dit is een officieel examen, met een keurmeester van de Commissie Werkhonden, waarbij de
hond 20 km. aan de fiets mee moet lopen. De hond moet hiervoor minstens 16 maanden en max. 6 jaar oud zijn.
Het is een gezellig en sportief examen, dat wij jaarlijks organiseren.
Het UV-examen zal worden gehouden vanaf onze trainingslocatie te Borger. 
De Keurmeester van de Commissie Werkhonden is mevrouw Anja Boonemmer.

Benodigde documenten voor deelname aan het examen:
• - Rashondenlogboek of Werkboekje van Commissie Werkhonden (indien hond een kruising is/geen

stamboom heeft): (deze zijn aangevraagd vóór juni 2016)
of: - het nieuwe Hondenlogboek (per 06-2016) (zie info *)
• De originele stamboom (indien het ‘t eerste examen is dat in het logboek wordt bijgeschreven) anders een

kopie bijvoegen.
• Lidmaatschapskaart van de rasvereniging
NB: Zorg dat je tijdig het Hondenlogboek aanvraagt (en dus evt. het chippen regelt). 

Als je zin hebt om mee te doen wil je dat dan even doorgeven aan het secretariaat? 
De benodigde documenten graag meenemen uiterlijk 2 november op de trainingsavond of anders op de dag van
het examen. Of als je verder weg woont graag de volgende gegevens per email doorgeven aan het secretariaat:
officiële kennelnaam hond, NHSB-nr., naam eigenaar met adres, reu/teef, geb.dd. hond, chipnr., 
Het examengeld bedraagt 17,50 euro per deelnemende hond. Wil je zo vriendelijk zijn het verschuldigde bedrag
over te maken op rekeningnummer: NL98 RABO 0147 7079 51 tnv NHC Kringgroep NON onder vermelding van
UV. (Gaarne uiterlijk 5 dagen voor het examen). 

Het programma, de locatie en routebeschrijving krijg je later toegestuurd.
We hopen op een geslaagde en gezellige ochtend. Graag tot ziens op 6 november a.s. 

Met vriendelijke groet,

Janine Schopmeijer - de Leeuwerk

secretariaat Kringgroep Noord-Oost Nederland van de Nederlandse Herdershonden Club

secr:  Parallelweg 9, 7822 GL Emmen,  G 06-51912313
email: info@knon.nl   www.knon.nl

* Nieuwe Hondenlogboeken: (bron: www.houdenvanhonden.nl/nieuws/nieuwe-hondenlogboeken)
Tot nu toe waren er meerdere soorten Hondenlogboeken in omloop. Voor stamboomhonden was er het 
Rashondenlogboek, waarmee aan alle activiteiten deelgenomen kan worden. Eigenaren van een rasloze/
stamboomloze hond moesten, afhankelijk van welke sport ze willen beoefenen een werkboekje (voor Agility, 
Gehoorzame Hond, FCI Obedience en Flyball) aanvragen bij de Raad van Beheer of een logboek (VZH, UV, IPO, 
Speuren, ed) via de Commissie Werkhonden.

Vanaf 1 juni krijgen alle honden, met of zonder stamboom, hetzelfde Hondenlogboek. 
Het boekje bevat in totaal 28 pagina’s met onder andere ruimte voor 4 hoogtemetingen (voor verschillende activiteiten), 
aantekeningen en onderzoeksresultaten. Het grootste deel van het boekje is uiteraard gewijd aan het noteren van 
resultaten. In tegenstelling tot vroeger, zijn deze pagina’s niet meer specifiek aangepast voor diverse activiteiten maar 
zijn ze neutraal en dus allemaal bruikbaar. Door de nieuwe handige kaft kan je in één oogopslag zien van welke hond het 
boekje is.

Ondanks dat alle honden hetzelfde boekje ontvangen, is er nog wel een verschil in de aanvraagprocedure: je moet nog 
wel kiezen of je een Hondenlogboek aanvraagt voor een stamboomhond (= Hondenlogboek Rashonden) of een rasloze/
stamboomloze hond (= Hondenlogboek Stamboomloze (rasloze) - UV, VZH, IPO).
Kijk op: www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/hondenlogboek/

Voor rasloze/stamboomloze honden die Agility, FCI Obedience of Flyball gaan doen, wordt het boekje aangevraagd bij 
de afdeling Sporten. Daarnaast geldt voor rasloze/stamboomloze honden die ook deel willen nemen aan de
werkhonden-sporten, dat het Hondenlogboek aangevraagd moet worden bij de Commissie Werkhonden.


