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Reglement
Waterwerk
april t/m oktober
Waterwerk Locaties:
District Noord – Regio Noord:
 Zandgat Homan Fré in Gieten
District Zuid-Oost Brabant – Waterwerkgroep De Betuwe:
 De Gouden Ham in Maasbommel
District Zuid-Oost Limburg – Baywatch Limburg:
 Doggy Beach aan de Noorderplas in Roermond
District Zuid-West – Regio Rotterdam:
 Recreatieschap Voorne Putten in Abbenbroek
District Zuid-West – Kringgroep ’s-Gravenhage:
 Aan de waterkant bij " the happy Moose" in Zoetermeer
District West – Regio Bollenstreek:
 Recreatieplas Toolenburg in Hoofddorp
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Inleiding.
Door middel van dit reglement willen wij graag duidelijke regels opstellen voor het
waterwerktrainingen onder de vlag van de NNFC.
Dit reglement is onderverdeeld in een
“Algemeen Reglement” en een “Technisch Reglement”.
Het Algemeen Reglement behandelt alle organisatorische onderdelen.
Het Technisch Reglement behandelt alle uitrustingen die te maken hebben met het
waterwerk.
1. Doelstelling.
Wij trachten met de oefeningen zo veel mogelijk de realiteit na te bootsen zodat de
aangeboren eigenschappen van het ras goed tot uiting komen. De honden zullen meer
zelfverzekerd worden en de baas krijgt meer inzicht in het gedrag van zijn/haar hond.
De hoofdpunten zijn:
 De oefeningen dienen uitvoerbaar te zijn en aan te sluiten bij de realiteit.
 De aangeboren eigenschappen van de Newfoundlander te waarborgen.
 De gehoorzaamheid van de hond te verbeteren.
 De zelfverzekerdheid van de hond te optimaliseren.
 Het gedrag van de hond beter te leren begrijpen.
 Zorgt voor onbelaste beweging van de hond en daarmee worden de spieren en
gewrichten op een verantwoorde manier ontwikkeld en getraind.
2. Deelname.
Deelname staat alleen open voor het ras zijnde de Newfoundlander waarvan de eigenaar lid
is van de NNFC.
Stamboomloze honden zijn toegestaan maar behoren duidelijk een look á like te zijn van de
Newfoundlander.
Daarnaast is er een afspraak met de NLV dat Landseers van deze vereniging ook mogen
deelnemen aan het waterwerk van de NNFC.
2.1. Deelname tijdens Corona-pandemie.
We werken volgens een protocol en houden ons aan de richtlijnen van de RIVM.
Het protocol kunt u vinden op de website van de NNFC, www.nnfc.nl, onder Covid -19 )
Deelnemers verplichten zich door hun reservering vooraf, te houden aan de maatregelen en
afspraken die beschreven staan in het protocol. Als zij dat niet doen, is de organisatie van
het waterwerk gemachtigd om de betrokkene(n) per direct van het terrein te verwijderen.
Overtreding van de regels houdt automatisch schorsing voor het hele seizoen in.
3. Algemeen reglement.
3.0. Organisatie.
De waterwerktrainingen worden door de districtsvertegenwoordigers georganiseerd in
opdracht van de NNFC.
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3.1. Algemene leiding.
Het waterwerk in de districten staat onder leiding van de districtsvertegenwoordigers.
Deze personen dienen kennis te hebben van alle uitvoerende oefeningen.
Zij zijn ook medewerker van een district.
3.2. Medewerkers.
De medewerkers dienen steeds rekening te houden met de richtlijnen en reglementen van
dit waterwerkreglement. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de overige bestaande
reglementen van de NNFC.
De medewerkers dienen kennis te hebben van alle uitvoerende oefeningen.
De medewerkers dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
Hij of zij moet controleren of de deelnemende honden het voorgeschreven zwemtuig of
drijfvest op de juiste wijze dragen.
De medewerkers kunnen op elk moment de oefeningen onderbreken als er sprake is van
vermoeidheid of door vertoon van onverantwoord of ongewenst gedrag van de hond als
mede zijn/haar eigenaar/begeleider/medewerker met ontzegging voor de verdere verloop
van de training tot gevolg.
In geval van onverantwoord of ongewenst gedrag van een eigenaar / begeleider /
medewerker kan dit ter kennisgeving, zowel schriftelijk als mondeling, aan het bestuur van
de NNFC worden gemeld.
3.3. De inschrijving.
Tijdens de Corona-pandemie gelden er aangepaste regels.
Voor deelname aan de waterwerktrainingen is vooraf aanmelden per mail verplicht.
U geeft per mail aan met hoeveel honden en personen u komt.
Er is een max. aantal deelnemers. Indien van toepassing is er een wachtlijst.
Afmelden minimaal 1 dag van tevoren. Komt u niet zonder afmelding, dan komt u de
volgende keer automatisch op de wachtlijst te staan.
De bijdrage van de leden aan de waterwerktrainingen bedraagt € 2,00 per Newfoundlander
per training. Indien een eigenaar met meer dan 2 Newfoundlanders wilt deelnemen aan de
trainingen bedraagt de maximale bijdrage € 5,00 per training,
Deelname is mogelijk tot een max. van 4 deelnemende Newfoundlanders per huisadres.
De organisatie heeft het recht om inschrijvingen te weigeren bij herhaaldelijk schenden van
de regels en afspraken. De volgorde van deelname geschiedt zoveel mogelijk op volgorde
van inschrijving.
3.4. De deelnemende honden.
De honden voeren de oefening geheel vrijwillig uit.
De honden vallen onder verantwoording van de eigenaar/begeleider.
De honden zijn verplicht om tijdens hun waterwerkoefeningen het voorgeschreven
zwemtuig of drijfvest te dragen, zie punt 4 van het technisch reglement.
Daarnaast is de eigenaar/begeleider volledig verantwoordelijk voor zijn/haar hond.
Loopse teven zijn toegestaan maar mogen geen belemmering zijn voor de deelnemende
honden. De eigenaar is hier zelf verantwoordelijk voor.
De honden die niet actief bezig zijn met de oefeningen moeten te allen tijden aangelijnd zijn.
Slipkettingen zijn niet toegestaan.
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Stamboomloze honden zijn toegestaan maar behoren duidelijk een look á like te zijn van de
Newfoundlander.
De NNFC adviseert om de honden minimaal de inenting van Weil toe te laten dienen.
3.5. Deelnemer aan de oefeningen.
De eigenaar/ begeleider / medewerker die plaats neemt in de boot draagt een
wetsuit/drysuit /duikpak of een degelijk gesloten reddingsvest.
Deze personen dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
Eigenaar / begeleider hoeft niet verplicht zelf actief deel te nemen aan de oefeningen.
3.6. Bootbemanning.
Deze personen dienen kennis te hebben van alle uitvoerende oefeningen.
Om plaats te nemen als medewerker in de boot dient men de minimaal de leeftijd van 18
jaar te hebben.
Deze personen volgen altijd de aanwijzingen van de districtsvertegenwoordiger op.
Deze personen zijn verplicht de voorgeschreven veiligheidsmaatregels, die door de NNFC zijn
vast gesteld, in acht te nemen, zie punt 4 van het technisch reglement.
3.7. De drenkeling.
Deze is vergelijkbaar als zijnde een volwassen persoon.
Deze personen dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
Deze personen dienen zo natuurlijk mogelijk een echte drenkeling na te bootsen:
roepend om hulp en het gevoel geven dat deze op punt staat om te verdrinken!
De naam van de hond mag geroepen worden.
Deze persoon zal altijd beschermende kleding, een wetsuit/drysuit of duikpak, schoeisel en
bij voorkeur handschoenen moeten dragen.
Voor eigen bescherming mag de drenkeling gebruik maken van een object.
Hij of zij pakt de hond vast aan de ringen van het voorgeschreven zwemtuig of drijfvest en
brengt de drenkeling naar de kant of de drenkeling geeft een object af en de hond brengt
het object naar de oever.
Deze personen volgen altijd de aanwijzingen van de medewerkers op.
3.8. Training.
Tijdens de training is er geen vaste volgorde van de oefeningen.
Er worden verschillende oefeningen aangeboden.
De basis-oefeningen en de brevet-oefeningen die gelden op de jaarlijkse trials zullen zoveel
mogelijk geoefend worden zodat deelnemers aan de trainingen daar eventueel aan mee
kunnen doen.
Voor een beschrijving van de basis-oefeningen en de brevet-oefeningen, zie reglement
watertrials.
Aanvang trainingen kunnen verschillen per district.
Aantal trainingen per seizoen kunnen verschillen per district.
Duur van de trainingen kan per trainings-dag verschillen. Dit kan mede afhankelijk zijn van
de opkomst en het weer.
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Soms zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor een training op het laatste moment
wordt afgelast ( o.m. weersomstandigheden ). Op de agenda op de website of de social
media kanalen van de NNFC worden eventuele wijzigingen z.s.m. kenbaar gemaakt.
4. Technisch Reglement.
4.0. Gebruikte materialen.
 Complete rubberboot.
 Zwem/reddingsvesten, zowel voor de bootbemanning en eigenaar / begeleiders.
 Pop.
 Boei voor aangeven van het eindpunt op de 30/50 meter baan.
 Voldoende objecten.
 Een reddingsboei.
 Een houten peddel.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van bijv. een surfplank, een sub, een funtube
o.i.d.
4.1. De Boot.
Deze zijn van het model opblaasbare rubberboten.
Het ledige gewicht: 50/70kg.
De maatvoering van de boten: lengte ca. 300/ 420 x breedte ca. 150/180
De voortstuwing geschiedt door middel van de volgende opties:
- Peddels.
- Elektromotor.
Indien men gebruikt maakt van motoren moeten deze voldoende afgeschermd zijn of
ontkoppeld kunnen worden zodat de honden geen enkele kwetsuur kunnen oplopen.
4.2. Objecten.
De objecten dienen eenvoudig door de hond vastgepakt te kunnen worden.
Deze mogen van verschillende kleuren en van diverse materialen gefabriceerd zijn.
De objecten dienen ten alle tijden te blijven drijven.
4.3. De Pop.
Deze is vergelijkbaar als zijnde één volwassen persoon.
Deze pop heeft een gewicht van ca. 25 kg.
4.4. De Peddel.
Deze dient van hout te zijn en heeft een lengte van minimaal 50 cm en een maximale lengte
van 200 cm. De peddel mag voorzien zijn van een stuk zacht materiaal rondom de steel. Het
gewicht is ca. 2.5 kg.
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4.5. De Lijn.
Deze is alleen toegestaan indien alle honden een ontheffing hiervoor hebben of indien er een
evenementontheffing voor afgegeven is.
Voor een aantal oefeningen zit aan de boot een lijn bevestigd, dit als zijnde een hulpmiddel.
Deze lijn heeft de minimale lengte van 2 meter tot een maximum van 4 meter.
Alle lijnen die men gebruikt zullen op de oppervlakte moeten blijven drijven.
4.6. De boeien of markeringspunten in het water.
Deze kunnen op een trainingen gebruikt worden.
Deze dienen op afstand duidelijk zichtbaar te zijn.
Ze dienen stevig aangebracht te zijn zodat deze tijdens de oefeningen niet uit zichzelf
kunnen verplaatsen.
Ze dienen veilig aangebracht te zijn zodat tijdens de oefeningen de honden niet verstrikt
kunnen raken.
5. Veiligheidsuitrusting
5.1. Zwemtuig
De eisen waar het zwemtuig aan moet voldoen:
Het zwemtuig behoort een beugel/handgreep te hebben die men met de hand goed kan
vastpakken.
Het zwemtuig bevindt zich boven op de schouders van de hond.
Verplicht is dat aan iedere kant van het zwemtuig een ring zit met een doorsnee van ca. 12
cm. die door iedereen goed vastgepakt kan worden.
Het materiaal, waarvan het zwemtuig is gefabriceerd, mag niet snijden of scherpe randen
hebben.
Het zwemtuig dient gemakkelijk vast en los te maken zijn en dient goed verstelbaar te zijn.
5.2. Drijfvest.
De eisen waaraan het drijfvest moet voldoen:
Het drijfvest behoort aan de bovenzijde een beugel/handgreep te hebben die men met de
hand goed kan vastpakken.
Het drijfvest bevindt zich boven op de schouders van de hond.
Verplicht is dat aan iedere kant van het drijfvest een ring zit met een doorsnee van ca. 12
cm., die door iedereen goed vastgepakt kan worden.
Het materiaal, waarvan het drijfvest is gefabriceerd, mag niet snijden of scherpe randen
hebben.
Het drijfvest dient makkelijk vast en los te maken zijn en dient goed verstelbaar te zijn.
5.3. Reddingsvesten.
De met CO2 patroon houdende reddingsvesten zijn uitsluitend voor de medewerkers die in
de boot plaats nemen. Na gebruik van een CO2 patroon is men verplicht deze te verwisselen.
Indien de eigenaar/begeleider geen wetsuit draagt is deze verplicht een reddingsvest te
dragen.
Al deze reddingsvesten dienen goed verstelbaar te zijn zodat deze goed passend gemaakt
kunnen worden.
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5.4. Wetsuits / drysuits / duikpak.
Voor het werken met honden is een wetsuit, drysuit of een duikpak aanbevolen.
Indien men een wetsuit, drysuit of een duikpak draagt is een reddingsvest niet van
toepassing.
Een waadbroek e.d. is ten strengste verboden tijdens de trainingen.
5.5. EHBO.
Bij elke training behoort een EHBO koffer aanwezig te zijn.
Men dient een actuele telefoonlijst en een adressenbestand te hebben, met daarin de
volgende gegevens:
 Het dichtstbijzijnde Ziekenhuis.
 De dichtstbijzijnde dienstdoende huisarts.
 De dichtstbijzijnde dienstdoende dierenarts.
 De dichtstbijzijnde dienstdoende dierenambulance.
 Het plaatselijke politiebureau.
 De dienstdoende beheerder van het terrein.
6. Weer tijdens waterwerktrainingen.
Advies tijdens de trainingen:
 Min. 10 graden.
 Max. 30 graden.
 27 – 28 graden overleggen binnen de groep.
 Afhankelijk ligging regio en ligging locatie.
 Onweer.
 Weeralarm code geel afgegeven door KNMI bespreken binnen de groep.
 Maak een besluit uiterlijk zaterdagavond. Zeker niet te vroeg.
 Uiteindelijke verantwoording ligt bij de eigenaar.
 Tip: eerder beginnen.
7. Beeldopnamen.
Tijdens de trainingen kunnen er beeldopnamen gemaakt worden. Bezwaar dient u voor
aanvang van de training kenbaar te maken.
Beeldopnamen kunnen geplaatst worden op alle uitingen van de NNFC, zoals op de website,
in het clubblad en op social media e.d.
8. De NNFC aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.
Voor alle aanwezige honden van alle deelnemers aan de waterwerktrainingen geldt een
aanlijnplicht in de omgeving van het trainingsterrein.

