Statutaire vergadering Sectie 4C – 11/02/2018
Persoonlijke notities

Opening
De Statutaire vergadering verloopt zeer vlot omdat er geen voorlezing meer volgt van het verslag van
2017 en de aanwezigen. Alle nieuwsfeiten waren reeds vooraf door de nieuwsbrieven aangekondigd.
Ieder heeft het verslag van 2017 online kunnen lezen. Er waren geen opmerkingen en het wordt dan
ook goedgekeurd.

Jaarverslag 2017
De Sectie 4C heeft in 2017 vergaderd op 18 januari – 12 februari – 20 februari – 6 maart – 17 juli en
18 december.
In 2017 werden 103 agilitywedstrijden ingericht en 38 TAP. 7 wedstrijden werden afgelast. Op deze
wedstrijden waren er tezamen 27 000 deelnemers, zo’n 2 500 meer dan in 2016.
Er was een opleiding instructeur agility en er werden 2 nieuwsbrieven verstuurd.
De podiumplaatsen, of de ereplaatsen op volgende kampioenschappen werden vermeld:
De Grote Prijs – Beker van België – FCI Wereldkampioenschappen – Wereldkampioenschap Belgische
Herders – Junior European Open - Agility European Open
De Challenges van VDA en de Sectie 4C werden gehuldigd:
2L :
2M:
2S:
3L:
3M:
3S:
Junior:
Kadet:

Stefanie Deppe
Brigitte Nys
Rita Broeckx
Geertje Schijf
Els Van Hauwermeiren
Ronald Vlemincx
Caro Heremans
Anke Mangelschots

Voorstellen
Geen enkel voorstel is weerhouden omdat ze betrekking hebben op het reglement. Voorstellen tot
wijziging van het reglement zijn pas aanvaardbaar in 2021.

Grote Prijs
De Grote Prijs en Beker van België worden op 26 en 27 mei georganiseerd op de terreinen van
Action4Dogs. Keurders zijn: Ronny Gilisen – Anja Diels – Johan De Kegel en reserve Thora Van Der
Stock.

Diverse inlichtingen















De clubs worden nogmaals gevraagd om zich aan de minimum ringafmetingen te houden.
Het antwoorden (aanvaarden) van de inschrijvingen moet binnen één week gebeuren na
opening van de inschrijving.
De spelers worden gevraagd zo snel mogelijk hun niet-deelname te melden zodat de
wachtlijst kan aangesproken worden.
Een tafel met antislip oppervlak op een rustige plaats is verplicht op TAP en aangewezen bij
alle andere wedstrijden. (voor het meten van de honden)
De schofthoogte van de hond op een TAP wordt genoteerd in de cataloog die ook naar de
Sectie 4 C wordt opgestuurd.
Vanaf seizoen 2019 worden WK-selecties gehouden buiten de gewone agilitywedstrijden.
Deze wedstrijden kunnen samenvallen op dagen waarbij ook andere wedstrijden doorgaan.
Er werden richtlijnen verstuurd via de nieuwsbrieven van de Sectie 4C mbt het aantal
deelnemers in verhouding tot het aantal ringen. Max 10 % mag hiervan afgeweken worden.
(junioren en kadetten tellen niet mee in deze maxima)
De prijsuitreiking moet ten laatste om 18 u starten.
De aanvraag van een wedstrijd is verplicht via MyKKUSH.
De goedkeuringen hiervan (wedstrijd en keurders) wordt op de wedstrijd ondertekend door
een keurder.
Ten laatste één week voor de wedstrijd worden alle keurders per brief of per mail ingelicht
over het dagschema van de wedstrijd, de afmetingen van de ring en de inventaris van de
beschikbare toestellen. Publicatie op internet is niet voldoende.
Het enige geldige adres van de Sectie 4 C is Rue de la Potrée 51, 7140 Morlanwelz.

Werkboekjes
Algemeen zullen de richtlijnen over het gebruik van de werkboekjes nog bijgestuurd worden naar
gelang de noodzaak. Volgende regels zijn van toepassing:







Elke hond moet in het bezit zijn van een werkboekje
Ook voor een Tap moet elke deelnemer reeds een werkboekje hebben. In dit boekje wordt
de schofthoogte van de hond ingeschreven.
Op wedstrijden heeft elke deelnemer zijn werkboekje bij.
Voor resultaten die tellen voor de overgang naar een volgende graad moet het werkboekje
tijdig aangeboden worden aan het secretariaat. Elke club kan hiervoor richtlijnen vooraf
communiceren of omroepen. (vb 30 min na het uithangen van de uitslag). Bij het te laat
aanbieden (vb op een volgende wedstrijd) worden geen resultaten meer ingeschreven.
Elke foutloze uitslag op een agilityparcours van graad 1 moet verplicht worden ingeschreven.






Elke overgang van graad 2 naar graad 3 op een agilityparcours moet verplicht worden
ingeschreven.
De club verwittigt de Sectie wanneer spelers zich niet komen aanbieden met hun boekje.
Bij een WK-selectie moeten alle graad 3 spelers vooraf hun werkboekje afgeven op het
secretariaat. Bij elke hond die WK-punten behaalt, wordt het resultaat ingeschreven.
Voor graad 1 wordt het resultaat van “uitmuntend” met 5 strafpunten enkel voor de eerste 2
agility- en jumpinguitslagen ingeschreven.

Nieuwe richtlijnen toestellen
De nieuwe richtlijnen worden voorgelezen, maar niets is duidelijker dan de tekeningen die achteraan
in het huidige reglement staan. Zie http://www.kkush.be/nl/secties/sectie-4c







Toestellen moeten minstens 1 m van elkaar staan, met uitzondering van een tunnel als die
onder de dakschutting of de loopbrug ligt.
Tunnels van goede kwaliteit worden nog enige tijd gedoogd, maar voorzie enkel nieuwe
tunnels die uit één materiaal gemaakt zijn (dus ofwel helemaal antislip ofwel niet antislip) ,
niet doorzichtig zijn maar ook niet in een te donkere kleur. (donkerblauw en zwart is
afgeraden)
De muur mag niet telescopisch zijn en heeft 3 à 4 afwerpbare blokken.
In 2023 is het gebruik van een band met buitenkader verboden.
De vertesprong heeft max 4 elementen, waarvan de afmetingen op te zoeken zijn in de
richtlijnen.

