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Selectiecriteria  
FCI European Open Agility 2023 

 

1. Algemeen  
Het FCI European Open zal in 2023 van 20 juli tot en met 23 juli worden gehouden in Denemarken. 
 
De teams voor de FCI European Open 2023 worden samengesteld vanuit de selectiewedstrijden die 
worden gehouden op 25 en 26 maart 2023 bij manege de Spreng in Laag-Soeren. De 
selectiewedstrijden worden georganiseerd door de Raad van Beheer.  
 

2. Inschrijving 
Deelname aan de selectiewedstrijden staat alleen open voor de combinatie van geleider en hond, 
zoals die blijkt uit de startlicentie. Hierop worden geen uitzonderingen toegepast (ook niet voor 
blessures of voor welke reden dan ook).  Uit de startlicentie moet daarom duidelijk blijken wie de 
begeleider van de hond is (dit kan maximaal 1 persoon zijn). Bij onduidelijkheid en/of twijfel zal de 
combinatie uitgesloten worden van deelname. Indien een hond bij meerdere geleiders op licentie 
staat, kan slechts één van deze combinaties inschrijven voor de EO-selectiewedstrijden.  
 
Deelname 
Van combinaties die zich inschrijven voor de selectiewedstrijd wordt verwacht dat ze ook willen 
deelnemen aan het EO 2023 als ze zich selecteren. Mocht een combinatie wel de selectiewedstrijd 
willen inschrijven, maar al weten niet te willen meedoen aan het EO 2023 bij eventuele selectie dan 
kan de betreffende combinatie Buiten Mededingen (BM) lopen. Dit dient de combinatie dan aan te 
geven door een email te sturen naar agilitywedstrijden@raadvanbeheer.nl voor 20 maart 2023 17.00 
uur.  
 
De selectiewedstrijd zal beperkt zijn tot max. 214 combinaties. Combinaties die bij inschrijving al 
weten niet naar de EO 2023 te willen gaan, doen Buiten Mededinging (BM) mee en worden niet in 
het eindklassement opgenomen. Resultaten van BM-lopers worden wel weergegeven in de uitslag per 
onderdeel, en kunnen ook dagprijzen winnen. Ook kunnen BM-lopers de SPT bepalen. Bij overschrijding 
van de 214 combinaties, zullen BM-lopers uitgesloten worden van deelname. 
 
Inschrijving staat open voor de 2e en 3e graad. De eerste week van de inschrijving zal voorrang 
worden verleend aan de 3e graad. Inschrijving is alleen mogelijk voor het gehele weekend. Nadere 
gegevens omtrent inschrijving en de inschrijftermijn zullen op https://sport.raadvanbeheer.nl 
worden gepubliceerd. 
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3. Meten 
In 2023 zullen alle Small, Medium, Intermediate en Large honden die behoren tot de top 12 van de 
EO selectie verplicht worden gemeten. Ook de winnaars van de Royal Canin Masters 2022 zullen 
gemeten worden. Deze meting vindt plaats na afloop van het selectieweekend.  
Uitgezonderd voor deze meting zijn: 
• Honden die al een keer zijn gemeten op een FCI Wereldkampioenschap, FCI European Open of FCI 
Junior European Open; 
• Honden die op een WK-selectie (2014 - 2022) of een eerdere EO-selectie (2016 - 2022) gemeten 
zijn; 
• Honden die op basis van het Meetreglement al hermeten zijn. 
 
Na afloop van het selectieweekend zullen twee keurmeesters de metingen uitvoeren. Wordt een 
hond door twee keurmeesters in een hogere klasse gemeten dan zal de hond vanaf dat moment op 
alle wedstrijden in de hogere klasse worden ingedeeld.  Wordt een hond door één keurmeester in 
een hogere klasse gemeten worden, dan zal er een derde keurmeester meten om doorslag te geven.  
LET OP: Vergeet niet het logboek van je hond mee te nemen naar de meting. 

 
4. Selectiecriteria 
Per 2023 is Intermediate als nieuwe FCI-hoogteklasse toegevoegd. Er mogen maximaal 28 
deelnemers per land uitgezonden worden, waarvan maximaal 8 in 1 hoogteklasse. In de basis zullen 
er 7 large, 7 intermediate, 7 medium en 7 small combinaties voor Nederland worden uitgezonden.  
 
Tijdens de selectiewedstrijd zullen in totaal 6 parcoursen worden gelopen.  
Op 25 maart 2023 zullen 3 parcoursen worden gelopen, te weten 2x Vast Parcours en 1x Jumping. 
Op 26 maart 2023 zullen 3 parcoursen worden gelopen, te weten 2x Vast Parcours en 1x Jumping. 
 
Voor de European Open zal de volgende selectiemethode worden gehanteerd: 
- Rechtstreeks geplaatst zijn de winnaars van de Royal Canin Masters 2022.  
- De nummers 1 tot en met 3 van het eindklassement van de EO selectie 2023 van elke hoogte. 

Mocht de winnaar van de Royal Canin Masters 2022 ook in de top 3 eindigen, dan schuift 
deze plek automatisch door naar de nummer 4 van het eindklassement. 

- De nummers 4, 5 en 6 van het eindklassement van de EO selectie 2023. Hierbij dient een 
combinatie wel minimaal 100 punten te hebben behaald. Mocht de winnaar van de Royal 
Canin Masters 2022 ook in de top 6 eindigen, dan schuift deze plek automatisch door naar de 
nummer 7 van het eindklassement. 

- Indien een combinatie minder dan 100 punten behaald heeft, kan de teammanager in 
overleg met de Commissie FCI Agility, er voor kiezen om een combinatie uit een andere 
hoogteklasse aan te wijzen.  

-  Aanwijzen is altijd op volgorde van het eindklassement.  
- De SPT wordt bepaald door de snelste tijd + 15% (met max. 1 fout). De SPT is nooit lager dan 

4.8 m/s. 
- De winnaar van het VP (Vast Parcours) of de jumping, die foutloos is en de snelste, krijgt 75 

punten. 
- Indien de winnaar niet de snelste is, wordt het aantal punten van de winnaar berekend zoals 

hieronder aangegeven. 
- Alleen combinaties met maximaal 1 fout en die binnen de SPT eindigen krijgen punten. Het 

aantal punten wordt berekend zoals hieronder aangegeven. Bij maximaal 1 fout (binnen de 
SPT) wordt de helft van het aantal punten dat bij een foutloze ronde gelopen zou zijn, 
toegekend.  

- Er moet minimaal één tellende uitslag op één van de VP’s worden behaald om opgenomen te 
worden in het eindklassement.  
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Berekening punten:  
- maximaal te behalen punten door combinatie indien deze foutloos is én de snelste tijd neerzet: 75 
punten 
- voor elke tiende van een seconde tijdsverschil met de snelste tijd wordt 1 punt afgetrokken van het 
maximaal te behalen punten. Honderdsten van een seconde worden vanaf 0.05 naar boven afgerond, 
onder 0.05 worden honderdsten naar beneden afgerond. 
 
Voorbeeld: 
 
Parcours 1. De snelste tijd is gezet door een combinatie met 1 fout.  
SPT is snelste tijd + 15%: 34.99 + 5,25 = 40,24 sec. 
 
Combinatie A  1. foutloos in 35,68 seconden = 68 punten 0.69 sec = 7 punten aftrek  
Combinatie B  2. foutloos in 37,67 seconden = 48 punten 2.68 sec = 27 punten aftrek 
Combinatie C  3. foutloos in 37,91 seconden = 46 punten 2.92 sec = 29 punten aftrek 
Combinatie D 4. foutloos in 38,39 seconden =            41 punten          3.40 sec = 34 punten aftrek 
Combinatie E 5. foutloos in 41,12 seconden =   0 punten = buiten SPT 
Combinatie F  6. 1 fout in 40,60 seconden =   0 punten = buiten SPT 
Combinatie G  7. 1 fout in 34,99 seconden =   38 punten        snelste tijd, 1 fout = halve punten  
Combinatie H    8. 1 fout in 37,91 seconden        =              23 punten         = halve punten 
 

 
Bij resultaten buiten de SPT of met meer dan 5,00 fouten of diskwalificatie, krijgt men geen punten.  
 
4. Teamindeling  
De geselecteerden lopen op het EO 2023 zowel de teamonderdelen als de individuele onderdelen. 
Teams bestaan uit 3 of 4 combinaties uit dezelfde hoogteklasse. Nadat de selectie bekend is zal de 
teammanager de indeling van de teams bepalen. 
 

5. Reserves 
Voor zowel de Small, Medium, Intermediate als Large zullen de 5 volgende deelnemers in het 
klassement – mits zij punten ten behoeve van het totaalklassement hebben behaald – worden 
aangewezen als reserves voor het Nederlandse team FCI European Open 2023. 

 
6.Wangedrag                                                                                                                       
Wangedrag tijdens de selectiewedstrijden of een wedstrijd na deze tijd, kan betekenen dat de 
handler wordt uitgesloten. Dit vindt uiteraard plaats na overleg met de teammanager, de 
gedelegeerde en de Commissie FCI Agility. 
 

7.Teambijeenkomst 
Voor de Winnaars van de Royal Canin Masters, en de top 12 van het eindklassement is het verplicht 
deel te nemen aan de teambijeenkomst direct na afloop van de EO-selectiewedstrijd op 26 maart 
2023. Afwezigheid is enkel toegestaan na goedkeuring van de teammanager. 
 

  



Raad van Beheer, oktober 2022 

4 
Voorschrift selectiecriteria European Open 2023  

8. Voldoen aan de voorwaarden van het organiserende land 
Geselecteerden zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van het land waarin de 
European Open wordt georganiseerd – Denemarken in dit geval. Dit geldt voor de regels voor het 
invoeren van een hond (zorg met name voor een geldige Rabiës vaccinatie), maar ook 
(gezondheids)eisen die aan deelnemers worden gesteld.  
 

9. Protocol European Open 2023 
Op zowel de teammanager als de overige leden van het EO-team is het ‘Protocol European Open 
2023’ van toepassing. Deze wordt tijdens de teambijeenkomst op 26 maart 2023 aan alle teamleden, 
ter ondertekening, verstrekt door de Raad van Beheer. 
 


