FHN Reglement
Algemeen Reglement Behendigheid

Versie 2022

Inhoudsopgave
Inhoud

FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2
Inleiding ................................................................................................................................................. 4
Algemene bepalingen wedstrijden........................................................................................................ 6
2. Wedstrijdvormen............................................................................................................................... 7
Competitiewedstrijden...................................................................................................................... 7
Internationale wedstrijden................................................................................................................ 7
Selectiewedstrijden WAC .................................................................................................................. 7
Kampioenschap ................................................................................................................................. 7
3. FHN Competitie ................................................................................................................................. 8
4. FHN Nederlands Kampioenschap ...................................................................................................... 9
‘Beste Beginner’ ................................................................................................................................ 9
‘Oudje van het jaar’ ........................................................................................................................... 9
5. Inschrijfprocedure voor een wedstrijd ............................................................................................ 10
Afspraken omtrent gedrag op en om wedstrijdterreinen ............................................................... 11
6. Klasse-indeling ................................................................................................................................. 12
Jeugdklasse ...................................................................................................................................... 12
Debutantenklasse ............................................................................................................................ 12
A-klasse............................................................................................................................................ 12
B-klasse ............................................................................................................................................ 13
C-klasse ............................................................................................................................................ 13
Veteranen ........................................................................................................................................ 14
Promoveren ..................................................................................................................................... 14
Degraderen ...................................................................................................................................... 14
Overstappen vanuit andere behendigheidscompetitie .................................................................. 15
Verdeling tussen hoogten en klassen.............................................................................................. 16
Schematisch overzicht van de spronghoogtes per klasse ............................................................... 17
7. Parcourssystemen ........................................................................................................................... 19
8. Parcours en beoordeling Debutanten en Veteranen ...................................................................... 20
Pagina 2 | 26
Het debutantenparcours .................................................................................................................
20

Beoordeling van de Debutantenklasse............................................................................................ 20
Het veteranenparcours ................................................................................................................... 20
Beoordeling van de Veteranenklasse .............................................................................................. 20

9. Fouten tijdens het afleggen van het parcours................................................................................. 20
Algemeen......................................................................................................................................... 21
Fouten/overtredingen die tot diskwalificatie leiden....................................................................... 21
FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2

10. Toestellen ...................................................................................................................................... 22
11. Fouten & weigeringen op toestellen ............................................................................................. 22
De hoogtesprongen/zeilsprongen ................................................................................................... 22
De deelbare bandsprong ................................................................................................................. 22
De breedtesprong............................................................................................................................ 23
De slalom (paaltjes) ......................................................................................................................... 23
De tunnel ......................................................................................................................................... 25
De raakvlaktoestellen ...................................................................................................................... 25
12. Gedragsregels voor de deelnemers............................................................................................... 26

Pagina 3 | 26

Inleiding
De behendigheidssport heeft na de introductie in Engeland sinds 1978 een wereldwijde
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groei doorgemaakt met een evenredig aantal deelnemers. Behendigheid is een vertaling
van het Engelse woord ‘agility’ dat eigenlijk snel en behendig betekent. In deze sport komt
het er op aan dat de eigenaar een goed appèl op de hond heeft, zodat er een wederzijdse
verstandhouding tussen baas en hond kan ontstaan. Hoe beter deze wederzijdse
verstandhouding is, hoe werkwilliger en vrijer de hond zich zal gaan gedragen in de sport.
Naast de goede verstandhouding moet zowel de begeleider als de hond over een goede
conditie beschikken, daar er sprake is van korte krachtexplosies tot max. 60 sec., waarbij
een afstand van 100 tot 200 meter afgelegd moet worden. Tijdens het afleggen van deze
afstand moet de hond over of door verschillende hindernissen een parcours afleggen,
waarbij de eigenaar zelf ook de nodige conditie moet hebben om de hond te begeleiden en
te sturen.
Deze sport is voor iedere gezonde hond geschikt is, met een uitzondering voor de zeer
grote en zware hondenrassen.
De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn, dat de in dit reglement beschreven
spelregels alleen van kracht zijn voor wedstrijden die onder auspiciën van de Federatie
Hondensport Nederland worden georganiseerd.
Om op Internationaal niveau mee te kunnen doen aan de Wereldkampioenschappen, heeft
de FHN zich aangesloten bij de IFCS (International Federation of Cynological Sports). De
reglementen wijken op enkele punten af van die van de FHN. De IFCS-reglementen zijn te
vinden via een link op de FHN website.
Bij wedstrijden, die vallen onder de reglementen van de Federatie Hondensport Nederland,
wordt geen onderscheid gemaakt tussen ras- en rasloze honden en kruisingen. Iedereen
mag aan deze wedstrijden deelnemen. Deelnemers dienen wel in het bezit zijn van een
geldige, FHN behendigheidslicentie.
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).
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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;
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o Bij het secretariaat zal een aftekenlijst liggen waarop je je aanwezigheid
aftekent.
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.

Veel plezier met de behendigheidssport!
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Algemene bepalingen wedstrijden
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

In alle gevallen waarin dit reglement met betrekking tot wedstrijden niet voorziet,
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beslist de Behendigheidscoördinator.
Aan een FHN behendigheidswedstrijd kan worden deelgenomen door alle honden die
voorzien zijn van een identificatiechip.
Aan de FHN behendigheidswedstrijden kan worden deelgenomen door honden met
en zonder stamboom, die tenminste 18 maanden oud zijn.
Honden met gecoupeerde oren en/of staart, honden die zonder staart geboren zijn
en honden waarvan de staart om medisch redenen gecoupeerd is kunnen deelnemen
aan wedstrijden, mits hiervoor via de ‘Regeling gecoupeerde honden” een ‘Verklaring
van geen Bezwaar’ is aangevraagd. Zodra deze ‘Verklaring van geen Bezwaar’ door de
FHN is afgegeven, kan worden ingeschreven voor de wedstrijd.
Voor het deelnemen aan behendigheidswedstrijden is een FHN startlicentie verplicht.
Het aanvragen van een dergelijke licentie kan via een aangesloten FHN instelling
lopen of via een privé licentie. Behendigheid licenties kunnen altijd aangevraagd
worden, maar men mag pas deelnemen aan een wedstrijd als de hond 18 maanden
is.
De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht.
De begeleiders van de deelnemende honden zijn aansprakelijk voor alle schade, die
door hen of de door hen geleide honden wordt aangericht.
Begeleiders dienen zich te houden aan de regels van de organisatie en de
terreinbeheerder.
Op het wedstrijdterrein mag de hond alleen een niet slippende leren of stoffen
halsband of een borsttuig dragen. Het bezit of gebruik van andere dan
bovengenoemde halsbanden is op en rond het wedstrijdterrein verboden en leidt tot
uitsluiting van de wedstrijd.
Loopse teven zijn toegestaan. De deelnemer ziet er op toe geen onnodig overlast te
veroorzaken ten opzichte van de andere combinaties. Er zal niet als eerste of als
laatste gestart hoeven te worden.
Een begeleider mag tijdens een wedstrijd met meerdere honden deelnemen. De
organisatie rond het tijdig voorbrengen van deze honden is de verantwoordelijkheid
van de begeleider, uiteraard in samenspraak met de keurmeester en/of ringmeester.

Wedstrijden kunnen worden afgelast wegens weersomstandigheden, te weinig deelnemers
of andere situaties van overmacht.
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2. Wedstrijdvormen
De wedstrijden, die onder de reglementen van de Federatie Hondensport Nederland
FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2
worden gehouden, kunnen zijn:

Competitiewedstrijden
Dit zijn reguliere FHN Behendigheidswedstrijden. De resultaten van deze wedstrijden tellen
mee voor de FHN competitie.

Internationale wedstrijden
Aan deze wedstrijden kunnen deelnemers uit Nederland meedoen en deelnemers uit andere
landen, die zijn aangesloten bij de IFCS. Deze wedstrijden worden beoordeeld volgens de
reglementen van de IFCS, welke op enkele punten afwijken van die van de FHN. Zie hiervoor
de link op de FHN-site naar het IFCS.

World Agility Championship ( W.A.C.) :
Aan deze wedstrijd kunnen deelnemers uit Nederland meedoen en deelnemers uit andere
landen, die zijn aangesloten bij de IFCS. Voor dit kampioenschap dient een combinatie zich
te kwalificeren (zie document WAC-selectie). De FHN wijst tijdens het seizoen 3 competitiewedstrijden aan die als selectiewedstrijd gemarkeerd worden. 4e selectiewedstrijd is een
los staande wedstrijd. De nummers 1 van elke hoogte-klasse plaatsen zich direct voor het
WAC.

Kampioenschap
Het Nederlands kampioenschap wordt gehouden voor deelnemers in de B en C-klasse.
“Beste Starter ” wordt gehouden voor deelnemers in de debutanten en A-klasse.
“Oudje van het jaar” wordt gehouden voor deelnemers in de veteranen klasse.
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3. FHN Competitie
Voor alle de klasse's A,B en C is er een jaarlijkse competitie.

FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2

De debutanten hebben 4 niveaus. Namelijk: Deb 20,30,40 en Deb 50 klasse.
De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor handlers, die de afgelopen 3 jaar met geen
enkele hond aan een officiële landelijk georganiseerde behendigheidswedstrijd hebben
deelgenomen. Deze wedstrijden zijn niet gebonden aan een competitie. Hier wordt
gelopen om dagprijzen.
De veteranen-klasse lopen in 2 niveaus; ‘Vet klein’ en ‘Vet groot’.
Net als bij de debutanten zijn dit wedstrijden met dagprijzen waar geen competitie aan
vasthangt.
In de A-, B- & C-klasse wordt per niveau; 30, 40, 50 en 60, gestreden om de competitieprijs.
Van alle gelopen competitiewedstrijden tellen de beste 4 resultaten van het Vast Parcours,
de beste 4 resultaten van de Jumping en de 4 beste resultaten van het spelonderdeel.
Winnaar in een klasse is degene, die in totaal over deze resultaten het minste aantal
strafpunten, d.i. tijdfouten + parcoursfouten, heeft. (Met tijdfouten wordt bedoeld het
aantal seconden boven de gestelde SPT. Parcoursfouten zijn de op het parcours gemaakte
fouten/weigeringen á 5 strafpunten per fout/weigering).
Bij een ex aequo wint degene, die volgens onderstaande berekening het hoogste aantal
punten heeft behaald.
Per competitiewedstrijd kunnen punten worden behaald voor het Vast Parcours, de
Jumping en het Spel. De in een seizoen hoogst behaalde punten van het VP, de hoogst
behaalde punten van de Jumping en de hoogst behaalde punten van het Spel worden bij
elkaar opgeteld en bepalen het totale aantal behaalde punten.
Punten worden toegekend volgens onderstaande berekening:
Uitgangspunt Vast parcours = 120 punten , Jumping = 100 punten en het uitgangspunt bij
het Spel is afhankelijk van het aantal geplaatste deelnemers in een klasse met als basis 70
punten voor de winnaar.
De gelopen tijden worden omgerekend naar een parcourslengte van 150 meter voor het
Vast parcours en 120 meter voor de Jumping.
Deze omgerekende tijd én de strafpunten voor gemaakte fouten en weigeringen, 5
strafpunten per fout/weigering, worden van de uitgangspunten afgetrokken.
Voor de C-klasse:
De winnaars van elke hoogte klasse verdienen een WAC startbewijs voor het jaar erop.
(Mocht er geen WAC georganiseerd worden dan vervalt deze extra prijs)
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4. FHN Nederlands Kampioenschap
Hieraan kunnen combinaties deelnemen die uitkomen in de B en C klasse.
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Om mee te mogen doen dient de combinatie in het lopende seizoen minimaal 10 uitslagen
gelopen te hebben. Uitslagen kunnen behaald worden op Vast Parcours, Jumping of Spel.
Deelnemers die tussentijds promoveren van A naar B nemen hun uitslagen mee, maar
moeten wel minimaal 3 uitslagen in de B klasse gelopen te hebben.

‘Beste Starter ’
Hieraan kunnen combinaties deelnemen die uitkomen in de Debutanten en A klasse.
Om mee te mogen doen dient de combinatie in het lopende seizoen minimaal 10 uitslagen
gelopen te hebben. Uitslagen kunnen behaald worden op Vast Parcours, Jumping of Spel.
En de combinatie moet zijn/haar promotiepunten hebben behaald voor promoveren naar
respectievelijk de A of B klasse.

‘Oudje van het jaar’
Hieraan kunnen combinaties deelnemen die uitkomen in de Veteranen klasse.
Om mee te mogen doen dient de combinatie in het seizoen 20202-2023 minimaal 9
uitslagen gelopen te hebben. Uitslagen kunnen behaald worden op Vast Parcours, Jumping
of Spel.
Deelnemers die tussentijds overstappen naar de veteranen klasse, dan vervallen de
uitslagen gelopen in de andere klasse.
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5. Inschrijfprocedure voor een wedstrijd
Om te kunnen deelnemen aan FHN Behendigheidswedstrijden heb je als loper een FHNFHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2
Online account nodig. Je kunt deze aanmaken via www.fhn.nl
In dit account kan je kiezen of u een licentie activeert via een FHN-hondenschool, een
privé-licentie of dat je gewoon 1 wedstrijdje wilt meelopen.
Zie https://www.fhn.nl/fhnonline/ voor vragen en 'How to's' over een FHN-online account.
Behendigheid licenties kunnen altijd aangevraagd worden, maar men mag pas deelnemen
aan een wedstrijd als de hond 18 maanden is.
Via de FHN-online omgeving kan iedereen zelfstandig licenties activeren voor het
komende seizoen. In deze omgeving heeft de loper alle gegevens van zichzelf en van de
honden in eigen beheer. Daarnaast kunt ook andere combinaties aangeven, bv. Als de
partner met uw hond loopt. De partner heeft hiervoor wel een ‘User’-account nodig voor
de FHN-online omgeving. Ook geeft u bij ‘Combinaties’ aan bij welke club u bent
aangesloten. Wanneer hier geen club staat geregistreerd.
Prive-licentie nodig?
Wanneer de combinatie niet gelinkt staat aan een club, heeft u een privé-licentie nodig
welke u kunt activeren in uw ‘Account’
Geen FHN-licentie en toch meedoen?
U heeft hiervoor een FHN-online account voor nodig. Wanneer u deze heeft gemaakt en
een hond heeft toegevoegd, kunt u in uw ‘Account’ - Zonder licentie Behendigheid ( 2,50)
activeren. Deze activatie heeft een geldigheid van 1 wedstrijd. Als u dit heeft geactiveerd,
kunt u inschrijven voor de wedstrijd.
Belangrijk: De uitslag telt alleen voor de wedstrijd waarvoor wordt ingeschreven, NIET
voor de competitie.
De inschrijving gaat online open, na 8 dagen worden verwerkt, blijkt dat het aantal
inschrijvingen overschreden is, dan sluit de wedstrijd en zal de inschrijvingen bekeken en
wordt bepaald of de wedstrijd langer open kan blijven of dat de gebruikelijke
uitlotingsprocedure gehanteerd wordt.
Blijkt de wedstrijd nog niet vol te zijn dan blijft deze open totdat het maximum aantal
deelnemers is bereikt, dit gaat automatisch op volgorde van betaling.
De wedstrijdinschrijving sluit definitief op de vermelde datum op de website.
Maximaal aantal deelnemers:
•

1 ring wedstrijd:

80 deelnemers

•

2-rings wedstrijd:

160 deelnemers
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Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:toevoegen ‘Inschrijven verplicht tot helpen wanneer dit wordt gevraagd’
1. De ingeschreven hond heeft in de afgelopen 6 maanden niet verkeerd in
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omstandigheden, waardoor er gevaar bestaat voor besmetting van welke ziekte van
besmettelijke aard dan ook en de deelnemer zal niet deelnemen aan de wedstrijd,
indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd alsnog mochten
voordoen.
2. De deelnemer kan de FHN of FHN-officials niet aansprakelijk stellen voor opgelopen
schade en/of letsel en voor schade en/of letsel toegebracht aan derden door de
inschrijver of zijn/haar hond.
3. De deelnemer is op de hoogte van het FHN-reglement.
4. De deelnemer is op de hoogte van de FHN gedragsregels tijdens de wedstrijd en zal zich
hieraan houden.
5. Er wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Gevallen van overmacht zal
apart worden beoordeeld. Hiervoor kunt u een email sturen naar:
behendigheid@fhn.nl

Afspraken omtrent gedrag op en om wedstrijdterreinen
Bij herhaling komt het voor dat deelnemers aan wedstrijden welke door de FHN
gefaciliteerd worden, zich niets gelegen laten liggen aan de door de organiserende school
opgelegde gedrag regels omtrent het uitlaten en los laten lopen van deelnemende honden.
In de tegenwoordige tijd is het niet eenvoudig om geschikte velden en locaties te vinden
waar hondensport mag worden bedreven. Scholen maken afspraken met hun omgeving en
verhuurders om wedstrijden en trainingen mogelijk te maken. De organisaties geven bij
wedstrijden parkeer- en uitlaatplaatsen aan en of de honden eventueel los mogen lopen of
aan de lijn gehouden dienen te worden.
Mensen die menen zich met hun honden niet aan deze afgesproken regels te hoeven
houden, brengen het voortbestaan van een locatie als wedstrijdterrein en soms zelfs het
voortbestaan van de school in gevaar.
Het bestuur van de FHN benadrukt dat de organisatie autonoom is in beslissingen om
deelnemers, bij geconstateerd wangedrag, de toegang tot het wedstrijdterrein te
ontzeggen. De deelnemer wordt uit de uitslag verwijderd en verdere deelname aan
eventueel nog te lopen onderdelen wordt niet toegestaan. Iemand uit het Team
Behendigheid of het bestuur zal na het voorval met de persoon in gesprek gaan.
Let wel, voor een deelnemer met meerdere honden geldt de oplegde sanctie voor alle
honden van deze deelnemer.
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6. Klasse-indeling
Jeugdklasse
FHN Algemeen

Reglement Behendigheid, versie 202 2

De jeugd is de toekomst en om de jeugd te stimuleren organiseert de FHN vanaf 2020 een
aparte jeugdcompetitie. Deze is toegankelijk voor alle jeugd tot 18 jaar. Vanaf het jaar
waarin het jeugdlid 18 wordt, kan enkel nog meegedaan worden in de gewone
klassecompetities. Naast de jeugdcompetitie draaien deze leden ook mee in de reguliere
klassecompetities.
Vanaf 5 jeugdleden zal deze competitie van start gaan. Het is een enkele competitie, gezien
over alle hoogtes en niveaus. De punten zullen omgerekend worden naar een eerlijke
eindstand.
Jeugdleden betalen een vast tarief van € 10,- per wedstrijd, waarbij de inkomsten voor de
organiserende hondenschool voor deze inschrijving gelijk blijft als voor een andere
inschrijving.
Heeft u jeugdleden? Geef dan de geboortedata door aan licenties@fhn.nl.

Debutantenklasse
De Debutantenklasse is ingesteld om nieuwe handlers en beginnende honden in de
behendigheidssport te laten wennen aan de wedstrijdsfeer.
Deze klasse is toegankelijk voor elke handler met een beginnende hond die in voorgaande
jaren niet aan officiële landelijk georganiseerde behendigheidswedstrijden hebben
deelgenomen.
Om te kunnen promoveren naar de A-klasse dient men in het lopende wedstrijdseizoen:
•
•

Deelname aan minimaal 3 competitiewedstrijden,
Van deze 3 wedstrijden zal men ten minste 2 Vast Parcoursen en 1 Jumpingparcours
zonder diskwalificatie afgelegd moeten hebben.

De promotie naar de A-klasse is bij aanvang van het nieuwe behendigheidsseizoen. Op
verzoek kan men eerder naar de A-klasse overgaan; deze keuze is onherroepelijk.
Als men op eigen verzoek tussentijds promoveert naar de A-klasse, dan komen de behaalde
resultaten in de Debutanten-klasse te vervallen.
De gelopen wedstrijden in de Debutantenklasse tellen na tussentijdse promotie wel mee
voor een uitnodiging voor ‘Beste Beginner’ op het Nederlands Kampioenschap.

A-klasse
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Toegankelijk voor honden die uit de Debutantenklasse promoveren of die in deze klasse
besluiten te starten.

Handlers met wedstrijdervaring zijn verplicht om in de A-klasse starten, dit wordt
steekproefsgewijs gecontroleerd. Mocht een handler toch blijken te lopen in een andere
competitie, dan vervallen alle resultaten in de Debutantenklasse.
F H N promoveren
A l g e m e e n R e gnaar
l e m e nde
t BB-klasse:
ehendigheid,
Om te kunnen

•

versie 202 2

De combinatie dient bij classificatiewedstrijden minimaal 3 promotiepunten hebben
behaald, waarvan er minimaal 1 op het VP.

Er kunnen geen promotiepunten worden behaald op de spelonderdelen.
Een promotiepunt kan alleen behaald worden bij een foutloze ronde binnen de standaard
parcourstijd. Automatische promotie volgt bij aanvang van het nieuwe
behendigheidsseizoen. De combinatie kan ook tussentijds, wanneer de vereiste
promotiepunten behaald zijn, promoveren. Bij promotie op eigen verzoek naar de B-klasse
komen de behaalde resultaten in de A-klasse te vervallen.

B-klasse
Toegankelijk voor honden, die uit de A-klasse promoveren of die al in deze klasse uitkomen
bij de FHN.
Om te kunnen promoveren naar de C-klasse:
•

De combinatie dient bij classificatiewedstrijden minimaal 3 promotiepunten hebben
behaald, waarvan er minimaal 1 op het VP.

Er kunnen geen promotiepunten worden behaald op de spelonderdelen.
Een promotiepunt kan alleen behaald worden bij een foutloze ronde binnen de standaard
parcourstijd. Automatische promotie volgt bij aanvang van het nieuwe
behendigheidsseizoen. De combinatie kan ook tussentijds, wanneer de vereiste
promotiepunten behaald zijn, promoveren. Bij promotie op eigen verzoek naar de C-klasse
komen de behaalde resultaten in de B-klasse te vervallen.
Indien een deelnemer afziet van het recht om te promoveren naar de C-klasse, dient dit
direct na de laatste competitiewedstrijd per email kenbaar gemaakt te worden bij de
coördinator. Het afzien van dit recht om te promoveren van de B naar C kan slechts
éénmaal worden gebruikt. Heeft men een volgend jaar opnieuw voldaan aan de promotie
eisen, dan volgt promotie automatisch bij het begin van het nieuwe jaar of tussentijds op
eigen verzoek.

C-klasse
Toegankelijk voor honden die uit de B-klasse promoveren of die al in deze klasse uitkomen
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bij de FHN.

Veteranen
Deze klasse staat open voor honden die minimaal zeven jaar oud zijn. Zodra de begeleider
de keuze gemaakt heeft om met de hond in de Veteranenklasse uit te komen, dan is deze
FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2
keuze onherroepelijk.

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 minimaal 3 wedstrijden gelopen hebt,
waarvan 2 VP en 1 JP zonder diskwalificatie.

Om te promoveren naar een hogere klasse zal men voldoende promotiepunten moeten
behalen. De promotiepunten gelden voor het lopende seizoen en het seizoen daarna.
Zodra het vereiste aantal promotiepunten is behaald is kan men op verzoek promoveren
naar de hogere klasse, anders volgt automatisch promotie bij aanvang van het nieuwe
behendigheidsseizoen .Behaalt men in maximaal twee behendigheidsseizoenen niet het
vereiste aantal promotiepunten, dan vervallen de behaalde promotiepunten.
Men kan in één behendigheidsseizoen slechts twee keer tussentijds promoveren.
Tussentijdse promoties kunnen t/m de voorlaatste competitiewedstrijd aangevraagd
worden. Na de laatste competitiewedstrijd gaat promotie pas in bij het volgende
wedstrijdseizoen

SPT
•
•

SPT is de SPT * 1,5
De SPT zal worden vastgesteld vanuit de visie dat de FHN voor alle honden toegankelijk
moet zijn. De scheidsrechters volgen deze visie en zullen de parcoursen hierop
ontwikkelen.

Degraderen
De FHN kent geen automatische degradatieregels: wanneer men naar een bepaalde klasse is
gepromoveerd blijft men in principe in deze klasse tot promotie naar een hogere klasse. Een
vaste degradatieregel zal niet eerder worden ingevoerd dan nadat de hogere klasses (B+C)
hiervoor voldoende deelname hebben.
Er mag eenmaal per hondenleven, op elk moment van het seizoen, vrijwillig degradatie
aangevraagd worden naar een lagere klasse. De combinatie dient hiervoor wel minimaal 4
wedstrijden in de betreffende klasse gelopen te hebben.
Er mag niet naar de debutantenklasse gedegradeerdPworden.
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Overstappen vanuit andere behendigheidscompetitie:
Elke loper die
F H N uit
A l geen
e m e andere
e n R e g l ebehendigheidscompetitie
m e n t B e h e n d i g h e i d , v e r s i e komt
2 0 2 2 en die een licentie aanvraagt
voor de wedstrijden van de FHN dient te starten in de A-klasse of een klasse lager dan waar
de combinatie in de andere behendigheidscompetitie loopt.
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Verdeling tussen hoogten en klassen
ABC 30 klasse:
Honden met schofthoogte van 30 cm of minder.
ABC 40 klasse:
Honden met schofthoogte van meer dan 30 cm t/m 40 cm.
F
H
N
A
l
g
e
m
e
en Reglem
e n t schofthoogte
B e h e n d i g h e i d , van
v e r smeer
i e 2 0 2dan
2
ABC 50 klasse:
Honden
met
40 cm t/m 50 cm.
ABC 60 klasse:
Honden met schofthoogte van meer dan 50 cm.
Deb 20 klasse:
Deb 30 klasse:
Deb 40 klasse:
Deb 50 klasse:

Honden met schofthoogte van 30 cm of minder.
Honden met schofthoogte van meer dan 30 cm t/m 40 cm.
Honden met schofthoogte hebben van meer dan 40 cm t/m 50 cm.
Honden met schofthoogte hebben van meer dan 50 cm.

Veteranen Klein
Veteranen Groot

Honden met schofthoogte van 40 cm of minder.
Honden met schofthoogte van meer dan 40 cm.
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Schematisch overzicht van de spronghoogtes per klasse
Bij internationale wedstrijden wijken hoogtes en breedtes op enkele punten af. Zie IFCSreglement.
FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2

Klasse

Hoogte
hond

Sprong
hoogte

Oxer
breedte

Breedte
sprong

Band, binnenzijde Schutting
onderkant band

D

20

<30,1 cm

20 cm

nvt

30 cm

20 cm

30

<40,1 cm

30 cm

60 cm

30 cm

40

<50,1 cm

40 cm

100 cm

40 cm

50

>50,0 cm

50 cm

110 cm

50 cm

50 cm

nvt

170 cm

50 cm

30 cm

170 cm

90 cm

40 cm

120 cm

50 cm

Veteranen klein

20 cm

groot

40 cm

30

<30,1 cm

30 cm

40

<40,1 cm

40 cm

50

<50,1 cm

50 cm

60

>50,0 cm

60 cm

30

<30,1 cm

30 cm

40

<40,1 cm

40 cm

50

<50,1 cm

50 cm

60

>50,0 cm

60 cm

30

<30,1 cm

30 cm

40

<40,1 cm

40 cm

50

<50,1 cm

50 cm

60

>50,0 cm

60 cm

A

B

C

nvt

170 cm

100 cm
25-30 cm

>40-60 cm

170 cm

130 / 150 cm 60 cm
25-30 cm

>40-60 cm

50 cm

30 cm

90 cm

40 cm

120 cm

50 cm

170 cm

170 cm

130 / 150 cm 60 cm
25-30 cm

>40-60 cm

50 cm

30 cm

90 cm

40 cm

120 cm

50 cm

130 / 150 cm 60 cm
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170 cm

170 cm

7. DE PRIJZENTAFEL
Algemeen
FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2
• 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 1e 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.

Pagina 18 | 26

8.Parcourssystemen
Binnen de behendigheidssport zijn er drie soorten parcourssystemen:
FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2

1. Het Vast Parcours. Deze kan alle door de FHN toegestane toestellen bevatten. De
sprongen, slalom, raakvlaktoestellen en tunnels. De volgorde, waarin de toestellen
moeten worden genomen is aangegeven door nummers.
2. Het Jumping Parcours. Hierin staan geen raakvlaktoestellen opgesteld. De volgorde
waarin de toestellen moeten worden genomen is aangegeven door nummers.
3. De Spelonderdelen. Deze spellen kunnen bij elke wedstrijd anders van vorm zijn!
De scheidrechter kan hierop nog varianten bedenken of wijzigingen toepassen,
welke tijdens de briefing vooraf zullen worden vermeld.
Alle door de FHN goedgekeurde toestellen kunnen worden opgesteld.
De scheidsrechter plaatst in de wedstrijdring de toestellen per klasse zodanig, dat het
parcours in een vloeiende lijn af te leggen is.
•
•

•

De parcourslengte via de toestellen mag tussen de 100 en 220 meter zijn.
Het parcours mag opgebouwd zijn uit 10 tot 25 toestellen. Het af te leggen parcours
mag voor het Vast Parcours uit niet meer dan 25 en voor de Jumping uit niet meer
dan 22 toestellen bestaan. Bij de Debutanten bestaat het parcours zowel voor het
Vast Parcours als voor de Jumping uit niet meer dan 20 toestellen.
De onderlinge afstand tussen de toestellen in de looprichting van het parcours moet
minimaal 5 meter bedragen.

Als het parcours opgesteld is bepaalt de scheidsrechter de Standaard- en de MaximaleParcours-Tijd (indien van toepassing). De Standaard-Parcours-Tijd (SPT) is de tijd
waarbinnen het parcours zonder tijdfouten afgelegd kan worden. De Maximale-ParcoursTijd (MPT) is de totale tijd, waarbinnen het parcours afgelegd moet zijn. De gelopen
parcourstijden moeten altijd in seconden worden genoteerd.
De winnende combinatie is de snelste foutloze, dan de snelste met 1 fout enz. waarbij
fouten voor weigeringen gaan. Wie de MPT overschrijdt wordt automatisch
gediskwalificeerd.
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9. Parcours en beoordeling Debutanten en Veteranen
Het debutantenparcours
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De oxer zal voor de debutantenklasse niet meer gebruikt worden.
Het Debutantenparcours mag volgens de regels van een A-parcours worden samengesteld
waarbij, in tegenstelling tot de andere klassen, geen wip gebruikt mag worden en slechts in
een van de parcoursen 12 paaltjes opgesteld mogen worden.
Ieder toestel mag meerdere malen gebruikt worden, mits het parcours dat de debutant
moet afleggen uit niet meer dan 16 toestellen bestaat. Dit geldt voor zowel het Vast
Parcours als de Jumping.
De SPT/MPT zal gelijk zijn aan die van de A-klasse.

Beoordeling van de Debutantenklasse
1. Voor alle toestellen gelden de fouten en weigeringen, zoals voor de andere klassen
in de reglementen is aangegeven. Dit betekent ook dat een deelnemer die zijn hond
laat zitten, liggen of staan een weigering krijgt opgelegd.
2. De hond komt tot stilstand binnen een meter van het toestel, dat hij moet nemen.
Ook het draaien cq tollen van een rondje binnen een meter voor een toestel wordt
als geen directe lijn kiezen beoordeeld en zal een weigering tot gevolg hebben.
3. De combinatie, die één of meer fouten en/of weigeringen maakt op hetzelfde toestel,
krijgt voor dat toestel alleen de eerste fout of weigering opgelegd. Helpt de geleider
de hond echter door deze aan te raken of door het toestel aan te raken dan worden
hiervoor wel extra fouten gegeven. Ook ruwe behandeling, het gebruik van
onwelvoeglijke taal etc. wordt bestraft. Deze fouten zijn n.l. van een andere soort
dan het maken van fouten op een toestel.
4. Indien een combinatie vier weigeringen maakt op hetzelfde toestel dan wordt,
ondanks het voorgaande, de combinatie gediskwalificeerd.
5. Een combinatie wordt gediskwalificeerd, wanneer aan deze combinatie op het hele
parcours drie weigeringen zijn opgelegd. Verder zijn alle andere fouten, die tot
diskwalificatie leiden, zoals omschreven in de reglementen, van toepassing.

Het veteranenparcours
De bandsprong en de oxer zal voor de Veteranenklasse niet meer gebruikt worden.

Beoordeling van de Veteranenklasse
Voor hen gelden verder de reglementen van de A-, B- en C- klasse.
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10. Fouten tijdens het afleggen van het parcours
Algemeen
FHN Algemeen Reglement Behendigheid, versie 202 2

•
•
•
•

Bij overschrijding van de SPT wordt elke tijdsoverschrijding (tijdsoverschrijding)
geteld.
Elke fout, gemaakt in het parcours, vormt een eenheid van vijf strafpunten.
Weigeringen worden ook als een fout aangerekend (dus vijf strafpunten).
Drie weigeringen leidt tot diskwalificatie.

Het totaal van de gemaakte fouten, vermeerdert met de tijdfouten, bepaalt de
eindklassering.
Fouten die hersteld moeten worden:
•

Fout in de slalom

Weigeringen die altijd hersteld moeten worden:
•

Weigeringen bij start en finish

De start en finish bestaan uit een hoogtesprong., De start- en finishlijn is de denkbeeldige
verlenging naar links en naar rechts van de aangegeven start en de aangegeven finish.
Indien de hond de startlijn passeert zonder de start correct te nemen wordt hiervoor een
valse start gegeven (aangegeven als fout en weigering, wat 10 strafpunten kost) en moet de
hond opnieuw starten. De tijd gaat pas lopen bij een correcte start.
Als de deelnemer er voor kiest de startlijn de passeren mag hij alleen terug in geval van een
valse start.

Fouten/overtredingen die tot diskwalificatie leiden
Door de hond
•
•
•
•
•
•

De hond slaat een opvolgend toestel over en neemt een ander toestel.
De hond neemt op zijn weg naar het opvolgend toestel een ander toestel of loopt
door, over of onder een ander toestel, dan wel raakt een ander toestel aan.
De hond bevuilt de ring of een toestel.
De hond gaat in tegenovergestelde looprichting over, tussen of onder een van de
toestellen door De hond draagt een hals- of vlooienband o.i.d.
De hond weigert driemaal.
De hond verlaat de ring tijdens het parcours.

Door de deelnemer
•
•
•

De deelnemer brengt zijn/haar hond in gevaar.
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De deelnemer mag tijdens het afleggen van het parcours niets in de hand(en) hebben,
of iets in zijn/haar kleding hebben om de hond te belonen/motiveren. .
De deelnemer gaat zelf over of door een toestel.

•
•
•

De deelnemer laat zijn hond starten, vóórdat de scheidsrechter (of een door deze
aangewezen functionaris) daartoe toestemming geeft.
Het opzettelijk aanraken van de hond ter voorkoming van een fout, weigering of disk
zal worden bestraft met een diskwalificatie.
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Het niet dragen van startnummer(startnummers mogen alleen om arm of been
gedragen worden)

Een deelnemer die gediskwalificeerd wordt, mag het parcours vloeiend uitlopen.

11. Toestellen
Alle behendigheidstoestellen, die worden gebruikt voor wedstrijden, moeten voldoen aan
de reglementen van de IFCS.
Uitzondering hierop, bij FHN-wedstrijden en het Nederlands Kampioenschap mogen
meerdere types van het toestel ‘Band’ gebruikt worden.
Op WAC-selectie wedstrijden en tijdens het WAC zal het toestel ‘Band’ worden neergezet,
welke is goedgekeurd door de IFCS.
Het gebruik van de slurf tijdens wedstrijden is niet meer toegestaan. De aangesloten
instellingen wordt wel geadviseerd om op dit toestel te blijven trainen. Het betreft hier een
mogelijk tijdelijke schorsing van dit toestel, niet een verbod.

12. Fouten & weigeringen op toestellen
Bij de onderdelen Vast Parcours en Jumping worden de fouten/weigeringen aangegeven
d.m.v. hand-/armsignalen. Bij een diskwalificatie zal een duidelijk hoorbaar signaal worden
gegeven.
Filmbeelden worden niet door de FHN beoordeeld en kunnen niet leiden tot wijziging of
aanpassing van de geregistreerde uitslag.

De hoogtesprongen/zeilsprongen
•
•

Het afspringen van de lat is een fout,
Het aanraken van de lat door de hond is geen fout.

De deelbare bandsprong
•
•
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Als de hond niet door de band springt is dat een weigering.
Het openspringen van de band is een fout als de hond de inzet (intentie) getoond
heeft door de band heen te gaan.

De breedtesprong
•
•
•
•
•

Het,F Htijdens
N A l g e mhet
e e n springen,
R e g l e m e n t omverwerpen
B e h e n d i g h e i d , van
v e r s iéén
e 2 0 of
2 2 meer delen of het met één of
meer poten tussen één of meer delen de grond raken is een fout, het aanraken van
de delen door de hond niet.
Het lopen over of tussen de delen is een weigering (en moet hersteld worden).
Het niet in één keer over het toestel gaan, waarbij de hond zich op of tussen de delen
afzet, is een fout. Ook als de aangeraakte deel niet omvalt.
Het aanraken of omverwerpen van de markeerpalen door de geleider is geen fout.
De hond moet in de lengterichting, tussen de markeerpalen, in de (parcours)looprichting over het toestel nemen. Zijdelings in- of uitspringen is een weigering,
terwijl alle andere afwijkende sprongen tot diskwalificatie leiden. Zie tekening.
Parcours-looprichting

Weigering

Diskwalificatie

De slalom (paaltjes)
Zie de tekeningen voor uitleg.
Het passeren van de streepjeslijn A en B, alvorens er een goede insteek in looprichting bij
1-2 hoogte plaatsgevonden, wordt telkens bestraft met een weigering.
Drie weigeringen = diskwalificatie.
Het afwijken van de looprichting IN het toestel, na een goed genomen insteek bij 1-2,
waarbij een paaltje aan de verkeerde loopzijde wordt gepasseerd, zoals bij C-3 t/m C12 is
getekend, wordt maximaal éénmaal bestraft met één fout.
Indien er bij het corrigeren van een fout opnieuw een verkeerde insteek bij 1-2 plaats
vindt, wordt dit niet meer bestraft met een weigering. Er dient wel een correcte insteek
plaats te vinden.
Alle fouten en weigeringen dienen hersteld te worden, alvorens het volgende toestel te
nemen.
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Halt houden binnen één meter van het te nemen toestel
is een weigering. Deze weigering
staat los van de overige beoordelingen bij een toestel. Bij het beoordelen van de
Debutanten-klasse kan dit tot een tweede weigering leiden.

Een fout mag hersteld worden:
•
•
•

Op de plaats waar de fout gemaakt werd,
Door de reeks helemaal opnieuw te beginnen,
F H N andere
A l g e m e e correcte
n R e g l e m eplaats
n t B e h voorafgaand
e n d i g h e i d , v e aan
r s i e de
2 0 2fout.
2
Op een

Als de deelnemer meent een fout te hebben gemaakt terwijl dat niet zo is en een niet
gemaakte fout gaat herstellen, leidt dit tot een diskwalificatie.
Indien bij het herstellen van een fout of weigering tegen de looprichting n drie of meer
poortjes worden genomen (dus minimaal 4 paaltjes door), volgt diskwalificatie.
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De tunnel
•
•
•

Als de hond zijn kop of poot in de tunnel steekt en deze terugtrekt dan is dit een
weigering.
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De hond
gaat niet meteen de tunnel in. Zodra zijn neus de ingang duidelijk
gepasseerd is, dan is dit een weigering.
De hond komt na het ingaan van de tunnel weer terug. Zodra deze een (deel van
een) lichaamsdeel, behalve de staart, buiten de ingang steekt is dit een weigering.

De raakvlaktoestellen
•

•

Deze toestellen bevatten twee raakvlakken. De hond moet bij het nemen van deze
toestellen alle raakvlakken met ten minste één poot (of een deel daarvan) raken.
Wordt er een raakvlak gemist dan is dit een fout per vlak.
Indien de hond voorbij het kantelpunt de wip vroegtijdig verlaat is dit een fout. 2
fouten op de wip is hierdoor mogelijk.
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13. Gedragsregels voor de deelnemers
In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich sportief en beheerst
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gedragen in en om de wedstrijdringen en het wedstrijdterrein.
1. Van de deelnemers en andere aanwezigen wordt verwacht de aanwijzingen van de
scheidsrechter op te volgen.
2. Een scheidsrechterlijke beslissing is onherroepelijk en niet voor discussie vatbaar.
Wanneer men dit wel doet wordt men uitgesloten van verdere deelname. Klachten
kunnen via de reguliere weg, zie het ‘Huishoudelijk Reglement’, kenbaar gemaakt
worden en behandeld.
3. Een deelnemer die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt in de ring
of op of rond het gehele wedstrijdterrein wordt uitgesloten van verdere deelname.
4. Een deelnemer die tijdens het afleggen van het parcours onfatsoenlijke taal
gebruikt wordt gediskwalificeerd voor dat onderdeel.
5. Een deelnemer die langs de ring door middel van krachttermen een deelnemer in
de ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft, wordt
uitgesloten van deelname.
6. Een deelnemer, die zich op een of andere wijze misdraagt, zulks ter beoordeling van
de wedstrijdorganisatie en/of de scheidsrechter, wordt van verdere deelname
uitgesloten.
7. Tijdens het lopen van het parcoursen mag de begeleider geen voedsel, speeltjes
o.i.d. bij zich dragen.
8. Indien 1 of meerdere punten genoemd hierboven van toepassing zijn dan zal de
scheidsrechter en/of wedstrijdorganisatie dit melden aan het FHN bestuur, zodat
eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.
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