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Selectienormen Wereldkampioenschap Agility FMBB 2022 voor de K.U.C.B.H. vzw.  

 

1. Om geselecteerd te kunnen worden dient men lid te zijn van de vereniging voor Belgische Herders. En 
in het bezit van de lidkaarten 2021 en 2022 (enkel honden met stamboom zijn toegelaten) 

2. Honden van 3de
 en 2de

 graad kunnen deelnemen aan de WK-selecties voor Belgische herders. De 3de 

graad spelers die aan selectievoorwaarden voldoen krijgen voorrang op 2de graad spelers. De 2de 
graad spelers vullen de beschikbare plaatsen op. 

3. Honden van 2de
 graad mogen maximaal 7 jaar oud zijn of worden in het jaar van het WK. (2de graad 

honden van jaar 2014 worden niet meer toegelaten tot WK van 2022. 

4. De 6 selectiewedstrijden (1 Agility parcours en 1 jumpingparcours per wedstrijd) en het Belgisch 
kampioenschap Belgische Herders tellen mee voor de eindstand. (schrijf tijdig in om weigering te 
vermijden) 

5. Selectiewedstrijden 

• Selectiewedstrijd 1: 17/07/2021 Lihos Genk 

• Selectiewedstrijd 2: 18/07/2021 Lihos Genk  

• Selectiewedstrijd 3: 5/09/2021 De Spijker Brugge  

• Selectiewedstrijd 4: Zo  7/11/2021 De Rietbeemden Geel 

• Selectiewedstrijd 5: Zo 5/12/2021 De Rietbeemden Geel 

• Belgisch kampioenschap Belgische herders 2021: Zo 27/02/2022 

6. De puntentelling is als volgt: 

• Enkel de 5 eerste Belgische Herders, die aankomen, in de uitslag krijgen punten. Op het vast 
krijgt 1ste 20p, 2de 16p, 3de 12p, 4de 8p en 5de 4p. Op de jumping krijgt 1ste 10p, 2de 8p, 3de 6p, 4de 
4p en 5de  2p. Er wordt een apart klassement opgesteld voor graad 3 en graad 2.  

• Bij gelijke punten wordt er rekening gehouden met de beste resultaten op het vast parcours. 
Indien hier nog steeds gelijke stand zou zijn telt het beste dag resultaat van de Belgische 
kampioenschap. 

7. Parcourstijden: Daar er op het WK een tijdregel geld van 10% op de snelste foutloze. Is er beslist om 
op onze selecties hetzelfde toe te passen echter met 15% boven de snelste foutloze. (dit wil zeggen 
dat de uitslag verschillend kan zijn t.o.v. de uitslag op de officiële wedstrijden!) (Vb.: snelste foutloze 
30,00 sec – parcourstijd dan 34,50 sec – vanaf 39,51 sec kan je achter mensen met 1 fout      

8. Maximaal 8 effectieve honden en 1 reservehond vormen het Belgische team. 
Van de 8 geselecteerden lopen de 4 best geplaatsten ook voor het Belgisch team in het 
landenkampioenschap. 
Voorrang voor team gaat steeds naar graad 3 spelers! 
Indien het organiserend land inschrijvingsgeld vraagt voor de reservehond, wordt deze niet 
ingeschreven. 

9. Een minimum aantal behaalde punten van 5 is verplicht om zich te kwalificeren voor het WK. 

10. Om aanspraak te maken op het sponsorgeld moet men minimum 2 van de 3 wedstrijden 
georganiseerd door de   KUCBH actief helpen van opstellen tot en met opruimen. ( Enkel aanwezig is 
niet voldoende!) 
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