
 

 

 

 

De Commissie Agility van de Raad van Beheer bestaat uit vertegenwoordigers die namens de 

sporters, verenigingen en keurmeesters het reilen en zeilen binnen de Agility coördineren. Alle 

commissieleden zijn vrijwilligers. 

 

Wat doet de commissie? 

• Vertalen van nieuwe FCI ontwikkelingen binnen de sport, bijvoorbeeld voor toestellen, 

veiligheid of hoogtes, in nieuw Nederlands beleid  

• Verbeteringen doorvoeren aan wedstrijdstructuur en opzet van competitie 

• Zorgen voor voldoende keurmeesters en coördineren van het opleiden van nieuwe 

keurmeesters 

• Bepalen van de reglementen voor Agility in het algemeen, competitie en selectiecriteria voor 

EO, WK, NK en Masters 

• Goedkeuren van aangevraagde wedstrijden en bijhouden van de wedstrijdkalender op 

sport.raadvanbeheer.nl  

• Contacten onderhouden met alle verenigingen die lid zijn van de Raad van Beheer of Stichting 

GGB, onder andere door de jaarlijkse Secretariatendag 

• Verwerken van klachten afkomstig van deelnemers, verenigingen en keurmeesters 

• Vertegenwoordiging in de SportRaad, waarbij met de andere hondensportdisciplines samen 

wordt gewerkt 

• Via de Werkgroep wedstrijden - organiseren van het NK, de Masters en de selectiewedstrijden 

voor EO en WK  

• Aanstellen van coaches voor de Nederlandse teams voor het EO en WK  

• Promotie van de sport in het algemeen  

  

 

COMMISSIE AGILITY 

CONTACT 

 

Algemeen: commissieagility@raadvanbeheer.nl 

Volg de commissie ook op Facebook: https://www.facebook.com/commissie.agility 

 

 

https://sport.raadvanbeheer.nl/
mailto:commissieagility@raadvanbeheer.nl
https://www.facebook.com/commissie.agility


 

 

 

 

Werkgroep Wedstrijden 

De Werkgroep Wedstrijden valt onder de Commissie Agility en heeft als taak om alle wedstrijden te 

organiseren waarvan de organisatie (mede) in handen ligt van de Raad van Beheer. Denk hierbij aan 

de WK en EO selectiewedstrijden, het NK Agility en de Royal Canin Masters.  

Email: agilitywedstrijden@raadvanbeheer.nl 

 

Agility voor junioren wordt gecoördineerd door de Raad van Beheer Youth (Werkgroep Agility), die 

direct onder de Raad van Beheer valt. Binnen de Commissie Agility is een contactpersoon.  

Email: junioragility@raadvanbeheer.nl  

 

Hoe valt de commissie onder de Raad van Beheer? 

De Commissie Agility is één van de commissies onder de SportRaad. De SportRaad heeft als taken: 

het bewaken van de hoofdlijnen en consistentie tussen de verschillende commissies, opstellen van 

de Missie & Visie van de Raad van Beheer ten aanzien van de sporten en bespreken van acties die op 

sport-algemeen niveau aangepakt dienen te worden. 
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