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Selectiecriteria FMBB Wereldkampioenschap 2020 
(vastgesteld door bestuur NVBH 17 augustus 2019) 
 
Algemeen 

Voor deelname aan het FMBB WK worden jaarlijks drie selectiewedstrijden gehouden. De wedstrijden 

worden verspreid door Nederland gehouden. De data en locaties worden jaarlijks via de site van de 

Raad van Beheer en op de website van de NVBH kenbaar gemaakt.  

 

Inschrijving 

Deelname aan FMBB WK-selectiewedstrijden staat alleen open voor combinaties van begeleider en 

hond, zoals die blijkt uit de startlicentie. Hierop worden geen uitzonderingen toegepast (ook niet 

voor blessures of voor welke reden dan ook); men loopt in dat geval buiten mededinging en enkel 

voor de dagprijzen mee. Uit de startlicentie moet daarom duidelijk blijken wie de begeleider van de 

hond is (dit kan maximaal 1 persoon zijn). Bij onduidelijkheid / twijfel zal de combinatie uitgesloten 

worden van deelname. Uiteraard moet de hond een Belgische Herdershond zijn en beschikken over 

een geldige stamboom die ingeschreven staat in het NHSB. Combinaties met een loopse teef mogen 

aan de selectiewedstrijden deelnemen. 

 

Lidmaatschap van de NVBH 

De begeleider die is vermeld op de startlicentie, dient minstens vanaf januari van het selectiejaar 

(gezins)lid te zijn van de NVBH om punten te kunnen lopen voor de FMBB WK selectie.  

 

Selectiecriteria en puntentelling 

De combinatie dient in het jaar van het FMBB Wereldkampioenschap, startgerechtigd te zijn voor de 

2e of 3e graad. Tijdens de selectiewedstrijden wordt er per keer twee vast parcoursen en één jumping 

gelopen. Dit houdt in dat de 2e en 3e graad combinaties dezelfde parcoursen lopen en er één 

gemeenschappelijk klassement wordt opgesteld.  

Voor ieder parcours kan men punten verdienen volgens het onderstaande systeem. Alleen combinaties 

met maximaal 5,00 strafpunten kunnen selectiepunten halen. Combinaties met 5,00 of minder 

strafpunten krijgen altijd minimaal 1 punt. In ieder geval dient er minimaal 1 vast parcours punten 

gehaald te worden.  

 

 

plaats punten  plaats punten  plaats punten 

1 80  8 16  15 6 

2 60  9 14  16 5 

3 40  10 12  17 4 

4 24  11 10  18 3 

5 22  12 9  19 2 

6 20  13 8  20 1 

7 18  14 7    
 

 

 

Plaatsing 

Indien een deelnemer om welke reden dan ook bij plaatsing NIET wenst uit te komen voor uitzending 

naar het FMBB Wereldkampioenschap dient hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het 

wedstrijdsecretariaat / secretariaat NVBH Agility-commissie kenbaar te maken. 

 

De combinatie die de titel “Beste Belg in Agility” heeft verkregen, vangt de wedstrijden aan met een 

puntenaantal van 80.  
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De eerste acht combinaties in de eindrangschikking van de WK selectie competitie worden door de 

Agilitycommissie aan het bestuur van de NVBH voorgedragen als deelnemers voor het FMBB 

Wereldkampioenschap 2020. Deze acht combinaties worden gelijk na de laatste selectiewedstrijd aan 

het publiek gepresenteerd als het WK-Team, uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door het 

bestuur. 

 

Van de acht geselecteerden lopen de vier best geplaatsten ook voor het Nederlandse team in het 

landenkampioenschap, tenzij de handler schriftelijk bij de coach aangeeft hier van af te zien.  

 

Bij een gelijk aantal punten eindigt de combinatie met de meeste eerste plaatsen bovenaan, waarbij 

het vast parcours zwaarder weegt dan de jumping. Heeft men evenveel eerste plaatsen dan geldt 

dezelfde regeling voor het aantal tweede plaatsen enzovoort. Als twee combinaties evenveel 1e 

plaatsen hebben bij een gelijk aantal punten, dan eindigt de combinatie met de meeste 1e plaatsen 

behaald op het vast parcours als eerste.  

 

Kan een combinatie om welke reden dan ook niet deelnemen dan wordt deze plaats in principe 

ingenomen door de volgende combinatie uit de eindrangschikking van de WK-selectie, dit ter 

beoordeling door de Agilitycommissie.  

 

Alle geselecteerde combinaties dienen ook te voldoen aan alle eisen die de FMBB stelt aan deelname. 

 

In overeenstemming met het reglement van de FCI worden er bij het verkrijgen van een Diskwalificatie 

door de keurmeester geconstateerde hard-handling geen punten toebedeeld aan behaalde resultaten 

over de gelopen parcoursen van die dag. Tevens is deelname aan het WK uitgesloten.  

 

 

Protocol FMBB WK 

Op zowel de Teamleider(s) als de overige leden van het WK-Team is het ‘Protocol FMBB 

Wereldkampioenschap Agility’ van toepassing. Dit protocol wordt, nadat bekend is wie zich heeft 

geplaatst, aan alle teamleden verstrekt door de commissie agility / WK teamleider(s).  

 

 

Financiën 

De teamleden dienen er rekening mee te houden dat de kosten verbonden aan inschrijving, reis –en 

verblijfkosten voor eigen rekening is. Teamkleding wordt afhankelijk van het sponsorcontract wat 

door de NVBH is afgesloten (gedeeltelijk) verzorgd door de sponsor van de NVBH.   

De teamleden kunnen in samenwerking met de Agilitycommissie in het voorjaar de Eugenie van Aalten 

Memorial organiseren om deze eigen bijdrage voor een deel te verlichten.  

 

Tenslotte 

Er kunnen situaties voorkomen waarin deze regeling niet voorziet. In dat geval beslist de 

Agilitycommissie van de NVBH.  

 

 

Door met zoveel mogelijk combinaties aan het FMBB WK deel te nemen en daar optimaal te presteren 

wordt de Belgische herdershond als sporthond gepromoot. Door het afvaardigen van snelle 

combinaties, die tevens een zekere stabiliteit vertonen, is de kans om met een maximaal aantal 

combinaties aan de finale op de slotdag te mogen deelnemen het grootst. Het winnen van de landen 

(team)wedstrijd en/of het individuele WK is uiteraard de kroon op het werk. 


