Statutaire vergadering Sectie 4c
Nieuwe zaken die besproken werden in Bonheiden op 28 februari 2016

PRIJZEN

Een proficiat aan de winnaars van de Challenge:
Graad 2




Large: Nele Weymeers
Medium: Tamara Cuypers
Small: Marianne Hougardy





Large: Geertje Schijf
Medium: Els Van Hauwermeiren
Small: Ronald Vlemincx




Junior: Tobe Heremans
Kadet: Amelie Meunier

Graad 3

Junioren en kadetten

EXAMEN INSTRUCTEUR

Het examen voor instructeur agility heft plaats op 2 april 2016 in Tombeek

COACH



De nieuwe coach voor de EO-junioren is Katia Hendrickx
De nieuwe coaches het het WK zijn Johan Renders en Ivo Tielens

GROTE PRIJS

De Grote Prijs en Beker van België heeft plaats op Tombeek op 28 en 29 mei 2016. De keurders zijn
Thora Van der Stock, Ronny Gilisen en Michel Liekens. Reserve is Jozef Van Heester.

DIVERSEN

Nieuwe adviezen van de Sectie:



De Sectie adviseert om nooit volgens cataloog te lopen. Bij gebruik van het Agilityprogramma
krijgen steeds dezelfde honden de laagste nummers. Zij moeten te vaak als eerste de ring
op.
De middagpauze voor de keurders kan best aanvangen vóór 13:00 uur.





Keurders die stage lopen (het eerste jaar) worden niet alleen op een ring geplaatst, ze keuren
geen Grote Prijs, CACIAG en geen selectie WK.
Enkel Belgische keurders mogen nieuwe boekjes aftekenen of veranderingen van graad
inschrijven in het boekje.
Onder voorbehoud van de effectieve beslissing, zal de keurdersvergoeding worden
opgetrokken vanaf het nieuwe seizoen.

METEN VAN HONDEN











Dit nieuwe reglement geldt voor alle honden geboren na september 2014
Het meten van honden gebeurt enkel door Belgische keurders
Bij de TAP worden de honden gemeten, waarbij de werkelijk gemeten schofthoogte in het
boekje wordt geschreven. Ook op de cataloog worden die metingen verplicht opgenomen.
Indien die meting gebeurde op de leeftijd van 15 maanden, en de schofthoogte valt minder
dan één cm lager dan de hoogte van de categorie, dan volgt een verplichte tweede meting
op de eerstvolgende wedstrijd wanneer de hond 18 maanden geworden is. Deze hermeting
zal door twee Belgische keurmeesters gebeuren. Indien blijkt dat de hond nu wel in een
grotere categorie thuishoort, dan moet de hond ten laatste op een volgend weekend lopen
in de hogere categorie.
Honden die binnen één cm boven een categoriegrens gemeten zijn op de leeftijd van 15
maanden, mogen zich op eigen verzoek ook op 18 maanden aanbieden voor een hermeting.
Na 18 maanden is geen hermeting meer mogelijk.
Dit jaar zal op de EO van alle honden S en M de schofthoogte gemeten worden (behalve die
op een WK reeds gemeten zijn). Hierdoor zal in een bijkomende maatregel een meting
plaatsvinden van alle geselecteerde S en M op de EO-selectie van 26 maart.
Voor de oudere honden, wordt in deze overgangsperiode van de geleiders verwacht dat ze
bij de WK-selecties spontaan hun hond aanbieden voor een hermeting. Dit natuurlijk enkel
voor honden die binnen die één cm grens vallen.
Als er op een wedstrijd geen 2 Belgische keurders aanwezig zijn, verschuift de meting naar
een volgende wedstrijd.

TOESTELLEN

Er zijn heel wat wijzigingen in het reglement rond de agilitytoestellen. Maar vermits de herwerking
nog niet rond is en er dus ook nog geen goedkeuring is van de FCI, kan hierover officieel nog niets
gezegd worden.

Nochtans is het belangrijk dat clubs, die op het punt staan om nieuwe toestellen te kopen, even
contact nemen met Wilfried. Dit om te vermijden dat nog nieuwe toestellen worden aangekocht die
in 2018 niet meer mogen gebruikt worden.
Niet officieel maar waarschijnlijk worden deze wijzigingen verwacht:








De spronghoogte wordt 30-40-60. Vanaf nu zullen de wedstrijden in België op die hoogte
gelopen worden. Er is nog een overgangsjaar voor clubs die hun toestellen niet op deze
hoogte kunnen leggen.
De tafel verdwijnt op de wedstrijden, enkel voor de TAP is het een verplicht toestel. Het
wordt afgeraden om nog nieuwe tafels aan te kopen.
De slurf of zak wordt ingekort (van 2m50-3m00 naar 1m80-2m20) en de stof mag niet meer
met pinnen aan de grond vastgemaakt worden.
De band zonder kader zou naast de band met kader als geldig toestel gebruikt kunnen
worden. Op korte termijn zal de band met kader verdwijnen. Het is aan te raden om enkel
nog banden zonder kader aan te schaffen. Wel wordt gevraagd om de nieuwe band (zonder
kader) nog niet op te stellen voor graad 1 en 2 dit seizoen.
De tunnel moet vervaardigd zijn in één soort materiaal en in helle lichtdoorlatende kleuren.

