Jaarlijkse Algemene Vergadering Sectie 4C
Belangrijke opmerking:
Dit zijn mijn persoonlijke notities om spelers te informeren. Dit is ook een verslag zoals ik het
begrepen heb. Fouten of verkeerd verstaan is mogelijk. Dit verslag kan niet gebruikt worden als
bewijsvoering
JAARVERSLAG
1. Het afgelopen seizoen waren er in totaal 25032 deelnemers. Dat zijn er 1169 meer dan in
2015
2. Het examen voor instructeur agility heeft plaats te Bonheiden op 1/04/2017.
3. De Beker van België en de Grote Prijs worden georganiseerd op 27-28 mei door de KKUSH in
samenwerking en op de terreinen van de KKK.
De keurders zijn Jozef Van Eester, Jean-Pierre Verbesselt en Ludo Peeters. Reserve is René
Geens, maar die zou niet vrij zijn tijdens dit weekend.
4. De verschillende laureaten van de Grote Prijs, De Beker van België, het WK, de EO, de EOjunioren en het WK Belgische Herders werden geëerd. De prijzen van de verschillende
Challenges werden uitgereikt.

NIEUWE VOORSTELLEN
1. Omdat de tafel niet meer op wedstrijden zal gebruikt worden, wordt ze ook vanaf 1/04/2017
niet meer gebruikt voor de TAP.
Het gekende 8-vormig parcours wordt derhalve aangepast naar een aantal vastgelegde
parcours die bekend zullen gemaakt worden. Hiermee zullen kandidaten TAP zich kunnen
voorbereiden. Zowel de eerste, als de laatste sprong zal voorzien zijn van 2 latten. (onder
elkaar welteverstaan)
Dit voorstel wordt met handopsteking goedgekeurd.
2. De beperking dat een vereniging per seizoen maar 2 officiële wedstrijden mag organiseren
vervalt. Er wordt wel gevraagd om rekening te houden met clubs die maar één wedstrijd
organiseren en hierdoor op dezelfde dag geen keurmeesters kunnen vastleggen. De
vergadering stelt voor dat niet veel clubs meer dan 2 wedstrijden willen organiseren en dat
dit voor seizoen 2018 wordt uitgetest.
Dit voorstel wordt met handopsteking goedgekeurd.
3. Men vraagt om de overgang van graad 1 naar 2 eenvoudiger te maken.
De vergadering was bij dit punt verdeeld.

a. Niet veranderen
b. Enkel 3 foutloze agilityparcours, maar geen jumpings meer.
c. Zowel voor agility als voor jumping 1 foutloos parcours en 2 parcours met een
maximum van 5 strafpunten (1 fout of 5 sec buiten tijd)
Na geheime stemming werd gekozen voor c. Vermits dit item deel uitmaakt van het
agilityreglement moet dit nog door de KKUSH worden bekrachtigd. Deze aanpassing zal dus
pas kunnen ingaan op 1/04/2018 (1/04/2017 als proefjaar)
4. Overgang van graad 2 naar 3 eenvoudiger maken.
Dit voorstel wordt met handopsteking afgekeurd.
5. Voor de Grote Prijs en de Beker van België zullen 6 selectiewedstrijden aangeduid worden,
waarvan de 5 beste uitslagen tellen. Hierdoor wordt vermeden dat spelers die zeer veel
wedstrijden spelen en ook vooral kleine wedstrijden spelen veel meer kans maken.
De vergadering was verdeeld. Na geheime stemming is beslist om dit niet te wijzigen.
6. Het gebruik van de werkboekjes beperken voor uitslagen die van betekenis zijn, zoals
overgangen in graad (handtekeningen). Sommige clubs vrezen er voor dat wedstrijden snel
zullen leeglopen, waardoor de sfeer achteruit zal gaan. Er wordt gesteld dat, als dit de reden
is om de spelers tot het einde van de dag op de wedstrijd te houden, men kan overwegen om
de boekjes toch verplicht af te geven, maar zonder stickers te moeten plakken (wat uren
werk per wedstrijd vraagt), pas na de prijsuitreiking terug te geven.
Na geheime stemming wordt het invullen van de boekjes uitsluitend voor speciale uitslagen
goedgekeurd. Vermits dit niet door de sectie kan worden beslist, wordt dit voorstel aan de
VdA en de KKUSH voorgelegd.
7. Het inschrijvingsgeld voor wedstrijden van 9 naar 10 euro werd door geheime stemming
goedgekeurd. Dit gaat in voor wedstrijden vanaf 1/04/2017.

ALLERLEI
1. De keurders en de sectie hebben weinig gevolg gegeven aan de vorig jaar gestelde minimum
afmetingen van een agilityterrein van 20 op 40 m. Er wordt besloten dat de keurders
inventaris zullen opmaken op alle wedstrijden. (nameten van de ringen).
2. Er wordt aan de clubs gevraagd om bij een TAP een tafel te voorzien op een rustige plaats
waar de honden kunnen gemeten worden. Metingen mogen enkel door Belgische keurders
uitgevoerd worden. Vanuit de vergadering werd gesteld dat het reglement inzake hermeting
van honden niet is uitgevoerd. De sectie zal daar terug werk van maken.

3. De junioren en kadetten mogen vanaf het volgend seizoen (1/04/2017) maximaal met 3
honden deelnemen.
4. Er wordt de spelers gevraagd om bij annuleren niet te wachten tot kort vóór de wedstrijd
terwijl ze al langer weten dat ze afwezig zullen zijn. De clubs worden verplicht om het
inschrijfgeld terug te betalen bij annuleren van meer dan 3 weken voor de wedstrijd. Na
deze termijn kan een speler enkel met toevoegen van een attest (dierenarts – dokter) zijn
inschrijving teruggestort krijgen.
Men ondervindt dat spelers met honden van graad 3 misbruik maken van het feit dat een
club hun reglementaire inschrijving niet kan weigeren om dan later toch te annuleren omdat
ze toch geen WK-kansen meer hebben. De sectie vraagt aan de clubs om al deze gevallen op
te lijsten en over te maken aan de sectie.
5. De nieuwe band, een band met enkel zijdelingse steunen mag vanaf 1/04/2017 op
wedstrijden voor alle graden gebruikt worden. Vermits de FCI de band met volledig kader
nog 5 jaar als geldig toestel laat bestaan in het reglement zal ook in België deze band mogen
gebruikt worden. Men heeft vastgesteld dat het overstappen naar de nieuwe band weinig
problemen geven voor de honden. Andersom is het gebruik van de oude band wel vreemd
voor honden die uitsluitend de nieuwe banden hebben aangeleerd.
6. Voor een wedstrijd moet de keurder kunnen beschikken over minstens 14 sprongen per ring.
7. Op een WK-selectie moet voor de derde graad na het verkennen een pauze ingelast worden
zodat ook de spelers die moeten starten de gelegenheid krijgen om hun hond te gaan
ophalen.
8. Men gaat volgend seizoen (2018) alle wedstrijden een week naar achter opschuiven. Dit
dient elke 7 jaar te gebeuren om de kalender in evenwicht te houden.
9. Er komen vanuit de vergadering veel vragen naar boven inzake het inschrijvingsprogramma
van Smarter Agility. Iedereen is het duidelijk eens dat dit een goed werkinstrument is en dat
dit het werk van de spelers en clubs verlicht. Alle lof voor de bedenker en programmeur KM,
maar men vindt het niet zo gezond om dit belangrijk aspect van het agilitygebeuren in
handen te geven van één privépersoon. Nog meer wordt de vraag gesteld of er dan met de
sectie is overeengekomen welke veranderingen mogen doorgevoerd worden. Vele clubs
voelen zich zonder inspraak voor voldongen feiten te worden gezet.
Er wordt aangevoerd dat het gebruik nog steeds mogelijk is zonder betaling van een
premium licentie, maar de berichtgeving naar de spelers zou niet mogen beperkt worden.
Men bedoelt hiermee de melding “betalen na bevestiging” en “wedstrijd volzet”.
Ook wordt gesteld dat het inschrijven om 7 uur stipt niet meer de lading dekt. Er is geen
verband meer tussen het toelaten tot de wedstrijd en de milliseconden waarop de
deelnemer op de knop “versturen” drukt.
De sectie begrijpt deze bekommernissen en vind de bijdrage per wedstrijd voor de clubs ook
een stap te ver. Er is echter geen alternatief (voorlopig) voor dit prachtig werkinstrument.

10. Het blijkt dat clubs eerder geneigd zijn om spelers met minder honden toe te laten tot hun
beperkte wedstrijden. Hierdoor zijn er meer spelers die een rondje kunnen lopen. Het gevolg
is dat meer en meer de derde hond wordt geweigerd. Ook nieuwe (ongekende) spelers
worden minder toegelaten op wedstrijden. Dit probleem kan moeilijk aangepakt worden
omdat volgens het reglement een club spelers kan weigeren zonder opgave van reden.
VERKIEZING LEDEN VAN DE SECTIE
Ten slotte worden de kandidaten bestuurslid van de sectie voorgesteld:




Andy De Groote
Alain Mairy
Jean-Pierre Verbesselt

De stemming voor deze drie kandidaten en de 2 herkiesbare kandidaten Wilfried Claes en Michel
Liekens wordt geheim afgehandeld:
Nieuwe sectie 4C bestaat uit:




Wilfried Claes
Michel Liekens
Alain Mairy

