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Voorschrift selectiecriteria Nederlands 
 Kampioenschap 2018/2019 

 
1. Algemeen 
Deelname aan het NK Agility (titelwedstrijd) staat alleen open voor de combinatie 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). 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 het NK agility. 
 
Het Nederlands Kampioenschap Agility zal op 2 dagen gehouden worden.  
-  Zaterdag 22 juni: Voorrondes Nederlands Kampioenschap Agility 2018/2019 en Jumping Finale 

Nederlands Team Kampioenschap Agility 2018/2019.1 

-  Zondag 23 juni: Nederlands Kampioenschap Agility Junioren 2018/2019, Vast Parcours Finale 
Nederlands Team Kampioenschap Agility 2018/2019 en Finale Nederlands Kampioenschap Agility 
2018/2019. 

 
De voorrondes bestaan uit 2x een vast parcours en 1x een jumping. Buitenlandse combinaties kunnen niet 
deelnemen aan het NK Agility. 
 

2. Deelname NK Agility 2018/2019 
Deelname aan (de voorronde van) het NK Agility 2018/2019 staat open voor:  
- Alle combinaties uit de 3e graad.  

- De geselecteerden en reserves voor het WK team 2019 en het EO team 2019. 

- Combinaties uit de 2e graad die in de periode tussen 23 juni 2018 en 16 juni 2019 op een 
competitiewedstrijd of promotiewedstrijd minimaal 1 Winpunt behaald hebben op een vast parcours. 

- De volgende combinaties uit het klassement van de 2e graad large/medium/small op peildatum 16 juni 
2019:  

2e graad large: nrs. 1 t/m 50 2e graad medium: nrs. 1 t/m 15 2e graad small: nrs. 1 t/m 10 

        (Zie paragraaf 7 voor de regels en puntentelling ten behoeve van het klassement van graad 2.) 

 
Nadere gegevens omtrent inschrijving en de inschrijftermijn zullen op de website 
https://sport.raadvanbeheer.nl/ worden gepubliceerd. 
 

3. NK Agility 2018/2019 
De finale van het NK Agility 2018/2019 staat open voor:  
 
-  In de Large klasse:  
I. de Nederlands Kampioen 2018;  

II. de beste 3 van de 3e graads competitie; 

III. de beste 9 per parcours van de voorronde;  

IV. de beste 3 van de totale einduitslag van de voorronde.  

                                                            
1 De criteria voor de voorronde NK teams zijn in een apart voorschrift opgenomen. 

https://sport.raadvanbeheer.nl/
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-  In de Medium klasse:  

I. De Nederlands Kampioen 2018;  

II. de beste 3 van de 3e graads competitie; 

III. de beste 3 per parcours van de voorronde;  

IV. de beste 3 van de totale einduitslag van de voorronde.  

 

-  In de Small klasse:  

I. De Nederlands Kampioen 2018;  

II. de beste 3 van de 3e graads competitie; 

II. de beste 2 per parcours van de voorronde;  

III. de beste 3 van de totale einduitslag van de voorronde. 
 
Wanneer een combinatie zich meer dan een keer plaatst via bovenstaande criteria dan schuift zijn/haar 
plaats door naar de volgende niet reeds geplaatste combinatie uit het totaal klassement van de voorronde.2 
Zo doen er in totaal 34 Large combinaties, 16 Medium combinaties en 13 Small combinaties mee aan de 
finale. 
 

4. NK Junioren 2018/2019 
Het NK Agility Junioren 2018 staat open voor : 
- De junior handlers t/m het kalenderjaar waarin zij 18 jaar worden die in 2018 Nederlands Kampioen 

Junioren zijn geworden. 

- Junior handlers t/m het kalenderjaar waarin zij 18 jaar worden die in de periode 23 juni 2018 tot en 

met 16 juni 2019 tenminste 5 punten hebben behaald op wedstrijden ten behoeve van de juniorklasse. 

Deelname aan het NK Junioren staat alleen open voor de combinatie van juniorbegeleider en hond, zoals 

die blijkt uit de startlicentie van de Raad van Beheer.  

 

Het NK Agility Junioren 2018/2019 wordt gelopen in de klassen large, medium en small. Er zal geen aparte 

klasse voor veteranen zijn.  

 

5. Dagindeling (voor NK Junioren én NK) 
Eerst Jumping dan Vast Parcours. Begonnen wordt met de Small, daarna de Medium en daarna de Large-
honden.  
Het Vast Parcours zal door 2 keurmeesters worden gekeurd.   

                                                            
2 Indien om welke reden dan ook  de op bovenvermelde voorwaarden geplaatste combinaties niet uitkomen in de finale van het NK agility 
2018/2019 schuift hun plaats niet door naar de volgende combinatie in het totaalklassement. 
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6. Puntentelling (voor NK Junioren én NK) 
Er wordt een Jumping en een Vast Parcours gelopen, de resultaten van deze twee parcoursen worden bij 
elkaar opgeteld. Heeft een combinatie een DK behaald op het Vast Parcours of op de Jumping dan kan deze 
combinatie niet in het klassement opgenomen worden. De snelste combinatie met de minste fouten wint. 
 
Voor de Junioren is tevens voor de beste Small, Medium en Large combinatie een dagprijs beschikbaar. 3 

 

7. Klassement 2e graad 
Ten behoeve van deelname aan de voorronde van het Nederlands Kampioenschap (individueel) wordt 
vanaf 23 juni 2018 t/m 15 juni 2019 voor de 2e graad een klassement bijgehouden.  Alle 9 competitie 
wedstrijden tellen voor het klassement. 
 
Punten ten behoeve van dit klassement kunnen behaald worden op 2e graads competitiewedstrijden. Deze 
punten worden alleen toegekend op voorwaarde dat het parcours met maximaal 1 fout/weigering  binnen 
de gestelde SPT wordt afgelegd, of wanneer het parcours foutloos met maximaal 5,00 seconde 
tijdsoverschrijding is afgelegd. 

 

Large 

1e 80 6e 56 11e 37 16e 23 21e 13 26e 4 

2e 75 7e 52 12e 34 17e 21 22e 11 27e 3 

3e 70 8e 48 13e 31 18e 19 23e 9 28e 2 

4e 65 9e 44 14e 28 19e 17 24e 7   

5e 60 10e 40 15e 25 20e 15 25e 5   
De overige combinaties die aan de voorwaarden voldoen krijgen één punt. 

 

Medium 

1e 40 6e 24 11e 14 16e 5 

2e 36 7e 22 12e 12 17e 4 

3e 32 8e 20 13e 10 18e 3 

4e 29 9e 18 14e 8 19e 2 

5e 26 10e 16 15e 6   
De overige combinaties die aan de voorwaarden voldoen krijgen één punt. 

 

Small 

1e 40 6e 24 11e 14 16e 5 

2e 36 7e 22 12e 12 17e 4 

3e 32 8e 20 13e 10 18e 3 

4e 29 9e 18 14e 8 19e 2 

5e 26 10e 16 15e 6   
De overige combinaties die aan de voorwaarden voldoen krijgen één punt. 
 
 

                                                            
3 Deze prijs wordt óók uitgereikt als in de betreffende klasse op basis van het klassement geen Nederlands Kampioen Junioren kan worden 
benoemd. 


