Verslag IDC congres 2016
Cavalese te Italië
Voorzitter Albert Verhoef en secretaris Tanja van Ingen hebben het IDC
congres op 16 september 2016 in Palafiemme Cavalese te Italië bijgewoond. Hieronder een kort, puntgewijs verslag van het congres.
Afmeldingen
Portugal en UK
Notulen IDC congres 2015 te Finland
Roland Beunekens heeft zo goed mogelijk het verslag gemaakt aangezien hij heeft geen aantekeningen van het verslag ontvangen heeft
van de familie van de onverwacht overleden Helmut Redtenbacher. Het
verslag is akkoord.
Recent overleden bestuursleden
In 2015 is plotseling de secretaris Helmut Redtenbacher overleden. Penningmeester Roland Beunekens heeft tijdelijk het secretariaat waargenomen.
Ook is plotseling vice president van het IDC, Dr. Pierluigi Pezzano overleden. Een moment van stilte wordt in
acht genomen.
Het IDC bestuur draagt Roland Beunekens voor als vice voorzitter. De vergadering stemt unaniem voor de
benoeming van vicepresident Roland Beunekens.
Als secretaris wordt een Italiaanse door het IDC bestuur voorgesteld waarmee de vergadering eveneens unaniem akkoord gaat.
Haar naam is niet goed verstaan en volgt op een ander moment.
IDC bijdrage
Er zijn landen die enkele jaren de financiële bijdrage niet hebben
voldaan aan het IDC. Voor deze landen volgt intrekking van het
lidmaatschap. 3 landen hebben 2016 nog niet betaald; de betaling van Zweden is onderweg
Mexico 1 is geen lid meer, volgend jaar is alleen nog Mexico 2 lid
van het IDC en wordt genoteerd als ‘Mexico’ . Van een aantal
landen zijn de adres- en mailgegevens onjuist. Dit moet beter en
tijdig worden doorgegeven aan het IDC secretariaat. Als voorbeeld worden Oostenrijk en Zweden genoemd. Informatie is naar
3 verschillende mailadressen verzonden, maar alles komt terug.
Volgend jaar moeten alle financiële bijdragen voor 1 mei 2017
voldaan zijn.
Nieuwe IDC aanmeldingen
Op dit moment zijn geen er nieuwe aanmeldingen van landen om
lid te worden van het IDC.
Tijdens de volgende vergadering, in 2017, zullen 3 landen Polen,
Slovenië en Nederland (Sport Dobermann Nederland/SDN) definitief als lid van het IDC opgenomen worden.
ZTP
Voor ZTP deelname moeten minimaal 7 honden aangemeld worden, waarvan er 6 deel moeten nemen.
Indien er een calamiteit voordoet en er blijven 5 honden over dient de voorzitter van de DV toestemming te
verlenen om het evenement door te laten gaan.
Op 01-08-2016 is de nieuwe FCI-rasstandaard ingegaan. Honden die geboren zijn na 01-08-2016 en toch
gecoupeerd worden, worden uitgesloten van deelname ZTP.
De FCI-rasstandaard verbiedt iedere kynologische verandering aan de hond. Dit is sinds 2010 van toepassing.
von Willebrandt
Honden die aan het ZTP deelnemen moeten onderzocht zijn op van Willebrandt.
Bij vrije ouderdieren dienen de nakomelingen ook onderzocht te worden op van Willebrandt. De reden is dat

in het verleden honden door de test kwamen die dan nog 50 % drager zijn. Om dit uit te sluiten moeten ook
de nakomelingen van vrije ouderdieren onderzocht worden, alle uitslagen worden bijgehouden. Er zal dan bij
de 2e generatie nakomelingen gekeken worden of deze honden ook onderzocht dienen te worden.
Agenda IDC evenementen
Gecoupeerde honden mogen vanaf 1 januari 2025 niet meer deelnemen aan IDC evenementen. Het is al
langere tijd bekend bij iedereen, zodat het dan geen verrassing meer kan zijn.
IDC WM 2017 zal in Italië gehouden worden. Locatie: Castano Primo (MI) dicht bij Malpenze Airport
Het evenement is op vrijdag 19 zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017. Deze data is onder voorbehoud en kan
in principe nog wijzigen. Het speuren zal op grasland plaatsvinden.
Overige jaren/landen (nb. Ook hier kunnen nog wijzigingen optreden):
IDC WM 2017 Italië
IDC 2017 show + congres Hongarije
IDC WM 2018 Slowakije + IDC show + congres
IDC WM 2019 Hongarije
IDC WM 2020 Duitsland
IDC WM 2021 Italië + IDC show
IDC WM 2022 Nederland (DVIN) + show + congres
Organiseren IDC WM
Vanaf 2017 wordt door het IDC bestuur € 2.500 aan vergoeding aan het organiserende land overgemaakt.
Voor de IDC show zal er voor 2017 een vergoeding van € 4.000,00 beschikbaar gesteld worden aan het organiserende land. Iedereen kan alle IDC financiën/boekhouding op afspraak inzien.
HD onderzoek
Aan de DV gezonden onvolledige stukken worden niet in behandeling genomen. Het volledig correct inzenden is ter verantwoording van degenen die het inzenden. HD verklaringen /röntgenbeelden dienen naar dhr.
Daube gezonden te worden
IDC verenigingstatuten
Er zijn statuten; deze dateren nog van de oprichtingsdatum en gelden nog steeds. De statuten worden herzien en komen dan ter inzage.
FCI en IDC hebben al jarenlang een samenwerkingscontract, contract ligt ter inzage maar wordt niet gepubliceerd.
Mail dhr. Szaba (Dobermann club Romenie)
Zijn mail is via facebook en e-mail verspreid, niet eerst naar IDC, dit is geen juiste weg om een mening tot
uiting te brengen. Volgens de IDC statuten draagt het bestuur nieuwe bestuursleden voor aan het congres.
Cardio onderzoek (Via Finland ingebracht)
Lovenswaardige zaak dat het wordt onderzocht. Op dit moment zijn er weinig problemen met cardio. Het
IDC wil graag de resultaten eind dit jaar ontvangen en kan wellicht van die resultaten profiteren.
Finland heeft met diverse landen overlegd, slechts enkele landen kunnen onderzoeken doen. Daarom moet
het onderzoek een bepaald niveau hebben om het te kunnen vergelijken.
Dhr. Beunekes wil graag eind 2016 de onderzoeksresultaten ontvangen zodat het 2-jarig onderzoek kan worden bekeken en het dan in 2017 de uitkomst bespreken op het congres.
NB.
Deelname IDC 2016 SDN
In de koffiepauze liet een IDC bestuurslid zich ontvallen dat hij moeite had hoe de kandidaat van SDN aan
WM 2016 had kunnen deelnemen. Het IDC bestuurslid had via de DVIN vernomen dat de kandidate zich niet
had kunnen kwalificeren bij de DVIN en zich toen maar bij de SDN had ingeschreven om te kunnen deelnemen. Aangegeven is dat dit niet conform de werkelijkheid was en dat
de kandidate zich meer dan gemiddeld had gekwalificeerd met gemiddeld
ruim 270 punten en tevens regiokampioene is. De kwalificaties zijn ook
overgelegd bij de aanmelding. Gelet op het resultaat bij de WM 2016 in
Hongarije heeft de combinatie Saskia Kosters met Eagen van de Fivelborgh
dat zeker getoond en waren ze, qua punten bij de onderdelen B en C (bij
elkaar 181), de beste Nederlandse combinatie. Helaas ging het bij onderdeel A niet zoals was gehoopt, maar daarin waren ze (met circa 14 anderen) niet de enige die dat overkwam op dat onderdeel.
Kortom Nederland kan trots zijn op zo’n combinatie.
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