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FHN BEHENDIGHEID, VANUIT DE VISIE
voor de hondenscholen, de lopers en geïnteresseerden
Na vele gesprekken de afgelopen maanden over alles wat met de behendigheid te maken heeft zijn
er een aantal punten uitgekomen die we als Federatie zullen doorvoeren bij de start van het nieuwe
wedstrijdseizoen 2022-2023. Het is een hele lap met tekst, maar geeft hopelijk aan dat we vol
enthousiasme en met veel energie er weer tegenaan gaan komend seizoen. Vragen? Stuur een email.

ORGANISEREN
Weer mogelijk gemaakt
Vanaf dit seizoen zijn 1- en 2-ringswedstrijden weer de standaard waarin we een maximaal van 80-85
starts per ring aanhouden.
Terug naar de basis met kleinschalige en gezellige wedstrijden, verspreid over heel Nederland met als
doel dat iedereen in Nederland laagdrempelig aan een wedstrijd mee kan doen. Bekijk de huidige
kalender met alle evenement en hou deze in de gaten, want er worden geregeld evenementen
toegevoegd op het moment om weer een mooie gespreide volle sportkalender te kunnen aanbieden.
Iedereen is welkom om een wedstrijd te organiseren
Elke hondenschool en behendigheidsgroep is welkom om een eigen 1-ringswedstrijd aan te vragen
via de website op een datum naar keuze. Fantastisch voor de eigen cursisten, lopers uit de buurt en
wat extra financiën. In een 1-ringswedstrijd kunnen maximaal 3 klasses starten, waarbij in elk geval
de veteranenklasse vervalt en een andere klasse in overleg. Voor alle informatie over het organiseren
van een behendigheidswedstrijd, klik hier.
Elkaar helpen
Net als bij vele andere sportclubs en wedstrijden wordt het bij de Federatiewedstrijden ook steeds
lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden, zeker de kleine hondenscholen en organisatoren lopen
tegen dit probleem aan. Hierdoor zal de FHN komend seizoen meegaan in de trend ‘Inschrijving
verplicht tot hulp’. Dit betekent in de praktijk dat wanneer je je inschrijft voor een wedstrijd dat je
een deel van de dag ingedeeld kunt worden als lattenlegger, riemloper of parcoursbouwer. Natuurlijk
wordt het zo ingedeeld dat iedereen gewoon ruim de tijd heeft voor de eigen rondjes en dit de hulp
zal maar voor een deel van de dag nodig zijn. Wanneer je wordt ingedeeld, wordt er ook verwacht
dat je er bent of dat je een naam hebt doorgegeven die jouw taken persoonlijk overneemt.
Meer ruimte en financiën voor organisaties en hondenscholen
Waar hebben we over nagedacht…. We hebben naar een balans gezocht waarbij de hondenscholen
en organisaties meer financiën kunnen overhouden aan een wedstrijd en de FHN nog iets overhoudt
om te kunnen sparen voor het NK, prijzen, investeringen enz.. Drie mooie punten die hieruit zijn
gekomen zijn:
 De organisatie krijgt 4 gratis inschrijfplekken of € 50,- bij een 1-rings en 7 gratis
inschrijfplekken of € 100,- bij een 2-rings. Dit bieden we aan omdat de organisatie de 4 of 7
vrijwilligers verplicht moet leveren voor de wedstrijd en op deze manier staat er iets moois
tegenover.
 Organisaties kunnen nu ook hun eigen baan inzetten, mits deze voldoet aan de eisen,
waardoor ze extra € 100,- van de FHN vergoed krijgen. Wanneer er ook een eigen
tijdwaarneming met display beschikbaar is, komt hier nog € 50,- bij.
 Organisaties kunnen er ook voor kiezen om zelf de kar met FHN-banen en tijdwaarneming op
te halen. Wanneer zij hiervoor kiezen ontvangen zij € 150, De afdracht per deelnemer staat dit seizoen op € 7,- als men een wedstrijd organiseert.
 Na elke wedstrijd zullen we de financiën ook transparant bespreken met de organisatie of
facilitator. Na dit seizoen wordt dit proces en de financiële consequenties hiervan
geëvalueerd.
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De FHN ontzorgt bij het organiseren
Er ligt ook behoefte in Nederland om ontzorgt te worden bij het organiseren van een wedstrijd. Hier
hebben we voor bedacht dat een hondenschool of vriendengroep ook een wedstrijd kan organiseren
waarbij alleen de locatie, de verplichte vrijwilligers en de verzorging hiervan en wat klein materiaal
geregeld hoeft te worden. De FHN zorgt voor de rest, hoe fijn is dat! Soms heb je als hondenschool
de tijd of de know-how niet en via deze weg hopen we ook kleine organisaties/locaties aan te
trekken met mooie voordelen en tegemoetkomingen.
Kiest een hondenschool of groep hiervoor dan komt er geen afdracht, maar wordt er na de
sluitingsdatum locatievergoeding overgemaakt + de extra vergoedingen waar de organisatie recht op
heeft volgens afspraken met de FHN.
De wedstrijd is vol…… en nu
We gaan er voorlopig niet vanuit, maar willen er wel op voorbereid zijn wanneer dit gebeurt. De
procedure voor uitloten blijft dit seizoen ongewijzigd. In de praktijk houdt dit in dat de inschrijving
voor 8 dagen opengaat en het systeem dan beslist of de capaciteit is bereikt of dat de wedstrijd open
kan blijven. Wel zullen uitlotingen plaatsvinden op de postcode van de deelnemer in plaats van op de
postcode van de hondenschool.

AANSLUITWAARDE VAN HONDENSCHOLEN VOOR BEHENDIGHEID BIJ DE FHN
Goedkope licenties via de hondenschool
Vanaf 5 actieve licenties is het al goedkoper om via een aangesloten hondenschool een licentie
behendigheid te activeren.
Workshops voor lopers en instructeurs
Spelletjes bij de FHN
De spelletjes bij de FHN zijn een onlosmakelijk onderdeel van
de behendigheid bij de FHN en gewoon ontzettend leuk. Het
gaat hierbij niet alleen om het aanleren van toestellen en het
handelen door het parcours, maar ook om inzicht en techniek.
Deelnemers bij de FHN zullen dan ook altijd 1 spel lopen naast
het Vast Parcours en de Jumping.

Het spel uitdagend? Volg onze workshop op 24
september.

Voor FHN instructeurs en lopers is de eerste workshop opgezet. Gambling & Snooker op 24
september. Deze workshop zou de FHN eens per jaar of eens per 2 jaar willen laten terugkomen. We
onderzoeken of we nog een andere workshop kunnen opzetten.
We onderzoeken of we een samenwerking aan kunnen gaan met het ‘Fit Dog Program’.
Daarnaast zijn we aan het kijken hoe we deze aansluitwaarde voor hondenscholen bij de
behendigheid kunnen vergroten.
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INHOUDELIJK
Meedoen zonder licentie wordt mogelijk:
 Vanuit de organisatie mogen alle combinaties meedoen zonder licentie, extra kosten zijn
€2,50 ivm de verwerking van gegevens.
 Lopers van buitenaf mogen ook gelimiteerd deelnemen zonder licentie om te proeven aan de
FHN wedstrijden, extra kosten zijn € 2,50 ivm de verwerking van gegevens. Zij kunnen met
een FHN profiel inschrijven op de wedstrijd.
 Lopers met een actieve licentie en lopers van de organisatie zonder licentie hebben echter
wel altijd voorrang.
 Lopers zonder licentie doen alleen mee voor de dagprijzen en niet voor de competitieprijzen
of speciale FHN uitgave prijzen (clear run en beste combinatie).
Parcoursen
Om de scheidsrechters meer mogelijkheden en ruimte te kunnen bieden zetten we onze minimale
standaard ringmaat van 30x30. De ringmaten 35x35, 35x40 of 20x40 mogen in overleg met de FHN.
Sparren en bespreken van de ontworpen parcoursen voor de wedstrijd zal een vast onderdeel
worden binnen de structuur aan de hand van een aantal standaard aantal vragen met de betreffende
scheidsrechters (minimaal 3 – dit betekent dat er bij een 1-rings wedstrijd ook met een keurmeester
wordt overlegd die niet bij de wedstrijd zelf aanwezig is).
Evalueren van de parcoursen is een essentieel onderdeel om te kunnen verbeteren en te groeien. Dit
wordt op de wedstrijddag zelf een vast onderdeel van de afsluiting. De hoofdscheids bespreekt
samen met de andere scheids(en) hoe het lopen in de parcoursen is verlopen met hierbij een aantal
standaard vragen.
Voor de officials onderzoeken we of we een interactieve intervisiedag kunnen opzetten op rondom
parcoursen en een onderwerp waar de behoefte ligt.
Veteranenklasse
Hier zullen we aanpassingen doen met als doel dat de gezondheid en goede fysieke gesteldheid van
de hond altijd prioriteit moet zijn, vooral bij de Veteranen. De FHN kiest hierin voor het ‘safe’
omgaan met onze geliefde ‘wat oudere’ honden. Wat verandert er dan?
 Er zal geen competitie meer gehouden worden in deze klasse, enkel dagprijzen
 De band was al uit het parcours, nu zal ook de oxer verdwijnen uit het parcours
o De palen en de schutting zijn nog een bespreekpunt. We hopen hier zo spoedig
mogelijk duidelijkheid over te kunnen geven.
 Koppelen aan het parcours met de meeste logische lijnen met weinig technische outs,
ommetjes enz. Basis zal dit het A-parcours zijn, maar de scheidsrechter bepaalt.
 Scheidsrechters krijgen meer recht van spreken wanneer ze zien dat een hond niet goed
beweegt/springt (geldt voor alle klasses)
Debutantenklasse
 Geen competitie, wel dagprijzen
Competitie meer waarde geven
 Een % van de competitiewinnaars worden uitgenodigd om met het Nederlandse team voor
het WAC te lopen. Het specifieke % zal nog worden bepaald in samenspraak met toekomstige
coaches.
 Winnaars van de competitie verdienen hun startticket (t.w.v. € 175,- ) voor het WAC
 De winnaars van het NK verdienen ook hun startticket (t.w.v. € 175,-) wanneer zij niet ook
competitiewinnaar zijn.
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 De prijzen willen we competitiewaardig maken; hiervoor zijn we in gesprek met iemand om
iets bijzonders neer te kunnen zetten.
Promoveren:
 Van de Deb naar de A-klasse mag altijd, hier is geen kwalificatie voor nodig
 Je MOET van Deb naar A-klasse wanneer je 3 wedstrijden gelopen hebt, waarvan 2 VP en 1
JP zonder disc


SPT
 MPT is de SPT * 1,5
 De SPT zal worden vastgesteld vanuit de visie dat de FHN voor alle honden toegankelijk
moet zijn. Voor de eerste wedstrijd zal dit nog gecommuniceerd worden hoe dit er in de
praktijk uit gaat zien.

Overige zaken:
 Oud lopers die nu geen actieve licentie hebben, gewoon starten in de klasse waar je bent
gestopt. Wanneer je het profiel van de hond voor de eerste keer bewerkt in het systeem, kan
je gelijk de klasse aangeven. Daarna kan je dit zelf niet meer wijzigen, maar kan dit alleen op
aanvraag of zal het systeem dit automatisch doen wanneer aan de voorwaarden wordt
voldaan.
o Vanuit de Raad naar de FHN, 1 graad lager
 Aftekenlijst voor de wedstrijd; bij het secretariaat zal een aftekenlijst liggen waarop je kunt
aangeven dat je er bent.
 STARTNUMMERS:
o Je startnummer is vooraf bekend in de catalogus, je kan dan zelf je startnummer
thuis schrijven of je kunt bij aanvang ter plekke zelf je startnummer schrijven.
 Er wordt ruimte voor de start van de ring gefaciliteerd.

4

FHN Behendigheid; juli 2022

DE PRIJZENTAFEL
Wat altijd een punt van discussie is, is de gehele prijzentafel. Je kunt het als organisatie namelijk
nooit iedereen naar de zin maken. Zoveel verschillende mensen hebben zoveel verschillende
verwachtingen en ideeen dat het logisch is dat dit punt jaarlijks besproken wordt. We hebben er dan
ook goed en lang over gesproken en gespard en willen een hierin een voorzet doen. De visie die we
hierin hebben gevolgd is dat het voor iedereen leuk moet zijn en blijven, dat er niet iets wordt
aangeschaft dat door 75% na de wedstrijd wordt weggedaan, dat het een bepaalde ‘waarde’ moet
hebben, maar ook dat het betaalbaar moet blijven in de huidige tijd. Wanneer een organisatie ervoor
kiest om de prijzentafel uit te bereiden, dan is men daar vrij in.
Algemeen
 30 en 40 klasses samen minder dan 10 combinaties? Dan wordt de prijzentafel
gecombineerd
 50 en 60 klasses samen minder dan 10 combinaties? Dan wordt de prijzentafel
gecombineerd
 Aantal prijzen per klasse of gecombineerde klasses (zie hierboven):
o < 10 deelnemers = prijs voor de 1e plaats
o 10-19 deelnemers = 2 prijzen voor de 1 e en 2e plaats
o >20 deelnemers = 3 prijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats
 FHN zal een aantal prijzen gaan uitgeven
o Beste van de dag aandenken – 1 per klasse
o Clear round aandenken voor VP (foutloos binnen de tijd)
o Digitale prijs om te kunnen publiceren, deze zal gebouwd worden in het systeem en
door de deelnemers te downloaden zijn om te delen op social media.
Spel
 Voor het spelonderdeel worden er spelprijzen uitgegeven.
Vast Parcours
 Deb & A
o Losse prijs in de vorm van een beker/vaantje/rozet/plaatje/medaille/woodie en
misschien iets kleins lekkers
o Clear round aandenken VP & Digitale prijs om te publiceren


B & C & Vet
o Losse prijs in de vorm van lekkers
o Clear round aandenken VP & Digitale prijs om te publiceren
o Optioneel: Losse prijs in de vorm van een vaantje/rozet/plaatje/medaille/woodie

Jumping
 Deb


o Losse prijs in de vorm van een beker/vaantje/rozet/plaatje/medaille/woodie
Alle klasses
o Optioneel: een prijzentafel die 30/40 klasse combineert en 50/60 combineert
o Optioneel: bv bij sponsoring kan een prijs uitgegeven worden.
o Digitale prijs om te publiceren.

LET OP: Wanneer het door de veranderingen een reglementsaanpassing betreft; deze wordt voor 1
augustus gepubliceerd.
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