Geachte secretarissen en/of verantwoordelijken van de vereniging,
Het jaar is alweer half voorbij. Tijd om er iedereen op attent te maken dat vanaf 1 januari
2017 alle catalogi met MYKKUSH dienen te worden opgemaakt. Vanaf dat ogenblik krijgt U
automatisch om 00:00uur de dag van de proef en/of wedstrijd een onkostennota. Er kan dan ook
niets meer worden toegevoegd of gewijzigd aan de ingebrachte catalogus.
U ontvangt een aparte onkosten nota voor de BH proef en het gedeelte wedstrijd IPO. Let wel, alle
onkosten nota’s worden verzonden aan het E- mail adres dat in de sportkalender is
opgenomen bij de informatie betreffende de vermelde wedstrijd.
Binnen de veertien dagen na de wedstrijd brengt U de resultaten in en stuurt de catalogus
met resultaat en ondertekend door de keurmeester. Er zullen net zoals dit met de BH proef
gebeurde geen wedstrijden kunnen doorgaan indien de catalogus niet via MYKKUSH werd
ingebracht. Bij problemen kan U steeds terecht bij de Secretaris van 1C mr. Cattrysse Rudy of bij mr.
Van den Bosch Fons. Begin tijdig aan je catalogus zo dat je niet voor onaangename verrassingen komt
te staan.

Vanaf 1 april 2017 zal de procedure betreffende de theoretisch test voor de BH proef
worden gewijzigd als volgt:
De theoretische proef zal worden afgenomen door en onder toezicht van een daartoe door de
Sectie 1C erkende Keurmeester. Dit gebeurt m.a.w. niet langer door de dienstdoende Keurmeester
op de dag van de BH-proef maar moet voorafgaand gebeuren. Deelname aan de BH-proef
(gehoorzaamheids- en sociaal gedeelte) is afhankelijk van het voorgaand slagen in de theoretische
proef.
De vereniging en/of de betreffende geleider zal op eigen initiatief met de aangezochte Keurmeester
contact opnemen en met hem/haar een afspraak maken met bepaling van datum, plaats en uur
waarop de proef zal afgenomen worden. De Keurmeester is niet gerechtigd om een
onkostenvergoeding of een ereloon te vragen.
De dienstdoende Keurmeester zal aan de kandidaat drie vragenlijsten voorleggen van telkens vijf
vragen, respectievelijk betreffende, “verzorging, voeding en gezondheid “, “opvoeding en gedrag” en
“het reglement” (telkens op 50 punten). De kandidaat dient ten minste 50% van het maximum
aantal punten (150) te behalen.
Indien de kandidaat niet slaagt in de theoretische test kan hij/zij niet deel nemen aan een BH proef.
Indien de kandidaat niet geslaagd is kan hij/zij na twee weken de proef herhalen na afspraak met de
Keurmeester.

Nuttige info.
Op de website van sectie 1 C worden alle vragen en antwoorden gepubliceerd.
http://www.belgiumipo1c.be/formulieren.htm
De Keurmeester verbetert de examens en vermeldt op elk formulier de voor de betreffende
vragenlijst behaalde punten. Bovendien vermeldt hij op elk formulier de volledige uitslag van de
theoretische proef.
De Keurmeester vermeldt het totaal aantal behaalde punten en zijn naam en handtekening op elke
door de kandidaat ingevulde vragenlijst.
Eén van de formulieren wordt door de keurmeester bijgehouden, één formulier door de geleider en
het derde formulier wordt door de Keurmeester toegezonden aan de Secretaris van Sectie 1C.
Mr. Cattrysse Rudy. Chaussée de Bruxelles 11 5140 Tongrinne Gsm: 0032(0)475368599 Tel:
0032(0)71161530
rudy.cattrysse@gmail.com
De Secretaris van de Sectie 1C bezorgt de BH + kaart aan de geleider die slaagde in zijn proef.
Lijst met Keurmeesters waarmee men een afspraak kan maken: zie hieronder.
De Keurmeesters doen dit belangloos, zorg dus dat je de gemaakte afspraak nakomt.

