Belgische Boxer Agilitydag
29 aug 2021
Hartelijk Welkom op de 11de editie van de Belgische Boxer Agilitydag.
Na anderhalf jaar Corona ellende, met heel wat geannuleerde wedstrijden en beperkte
trainingsmogelijkheden lijkt het erop dat we stillaan teruggaan naar een normaal leven.
Niettemin heeft deze Corona periode heel wat sporen nagelaten, ook in het kleine wereldje van de
boxer agility.
Het wordt dan ook een voorzichtige doorstart met een eerder beperkt opkomst. Het positieve is dat
het bijna allemaal starters zijn zodat de opvolging verzekerd wordt.
Als keurder hebben we Viviane Aerts die speciaal voor deze dag leuke parcours heeft bedacht.
Gezien deze wedstrijd meetelt voor het jaarklassement van de “Nederlandse Agility voor Boxers
Competitie” geldt ook het reglement van deze competitie. Deze kan je nalezen op de website:
http://agilityvoorboxers.nl/info/
Wedstrijdleiding en organisatie is in handen van Willy Goris en Geert Kenens, bijgestaan door een
enkele enthousiaste vrijwilligers.
Met dank aan:
“HS De Roedel” waar we al jaren op kunnen rekenen voor de praktische organisatie en de logistiek
van deze kleine wedstrijd en niet te vergeten de Koninklijke Belgische Boxer Club voor hun morele
steun en de extra bekers.
Voor degene die nog geen ervaring hebben met de boxer agility wedstrijden is er een blad
bijgevoegd met info over de berekening van de einduitslagen

Locatie:
Hondenschool De Roedel vzw
Sonnisstraat 141 ( GPS Sonnisstraat 156 )
3530 Houthalen – Helchteren
België
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Praktische afspraken
Corona

 Het is vanzelfsprekend dat al de standaard Corona regels gevolgd
worden.
 Gezien de regels in Nederland en België wel een willen verschillen
wil ik er even op wijzen dat er in België nog steeds een mondmasker
plicht geldt als men zich verplaatst in openbare ruimtes zoals de
kantine. Als men aan tafel zit mag deze af.

Wedstrijd

 Beslissingen van de keurder zijn bindend.
 Tijdens de wedstrijd geen eten en drinken in de ring.
 Geen alcohol gebruik voor de deelnemers tijdens de wedstrijd.

Uitlaten van de
honden

 Er zijn 3 plasweiden voorzien naast de terreinen maar ook rondom
de terreinen is er voldoende ruimte om je hond uit te laten.
 Hondenpoep op de terreinen, wandelpaden, parking en het veld naast
de terreinen dient opgeruimd te worden.

Aanvang wedstrijd

 Eerste verkenning vanaf 9u00. Start wedstrijd 9u30.

Kantine

 Er is een ruime en goed onderhouden kantine. Honden mogen
aangelijnd mee binnen het spreek vanzelf dat je je hond in de kantine
onder controle houdt.
 De hongerigen onder ons zullen dit jaar zelf een lunchpakketje
moeten meenemen. Er zijn dit jaar geen broodjes voorzien.

Middag pauze

 De wedstrijd is doorlopend met rond de middag een langere
verkennings periode om intussen een hapje te eten.

Prijsuitreiking

 Behoudens onvoorziene vertragingen voorzien we de prijsuitreiking
tussen 14:00 – 15:00

Startvolgorde:
Spel
Vast Parcours 1
Vast Parcours 2
Jumping
Koppel

Starters ()
16
17
18
19

Wedstrijd ()
1
2
1
2
Volgens loting

Happy dogs ()

Veel succes aan al de deelnemers en maak er een leuke en sportieve dag van.
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Deelnemers
W E D S T RI J D K L A S

1

Audrey Derkx

Apollo

2

Alex Engel

Gaby

STARTERS

16

Geert Kenens

Rumi

17

Audrey Derkx

Djazzy

18

Henk Grevelink

Finn

19

Marlou Olij‐Schröder

Aaron

20

Edith van den Boogaard

Borre

21

Lotte De Bie

Rimpel

22

De Cock Gunther

Rocha

23

Marlou Olij‐Schröder

Famke

31

Aart Nijmeijer

HAPPY DOGS
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Info parkoersen en berekening einduitslagen
Spel: (Uitleg door de keurmeester)
Hetzelfde parcours voor alle klassen.
Klassement is per klasse.
Dagklassement
De wedstrijd uitslag is een dagklassement op basis van de 3 wedstrijdparcours. (VP 1, VP 2 & Jumping)
 Elk wedstrijd parcours krijgt een klassering gebaseerd op de officiële (FCI) telling.
 De eerste 10 (zonder Dis) van elk parcours krijgen een plaatsing en wedstrijdpunten volgens de
behaalde plaats
(1e = 1 punt, 2e = 2 pntn, enz.…)
 Wedstrijdpunten van de 3 parcours worden opgeteld.
 Klassement wordt gemaakt volgens:
o de laagste totaal scores met 3 plaatsingen (= 3 x bij de eerste 10)
o daarna de laagste totaal scores met 2 plaatsingen (= 2 x bij de eerste 10)
o daarna de laagste scores van 1 plaatsingen (= 1 x bij de eerste 10)
 Bij gelijke stand primeert het resultaat van de som van de wedstrijdpunten voor VP1+ VP2, is er dan
nog een gelijke stand primeert het resultaat van het 1ste VP.
De koppelrace
Koppels wordt samengesteld volgens loting. Alle deelnemers springen op Happy Dog hoogte
De tijd start bij de 1ste hindernis van de eerste hond en stopt als de 2de hond aankomt.
Elke fout is 5 sec extra. Heeft 1 van de 2 honden een Dis dan krijgt deze 50 strafseconden.
Het koppel met de snelste tijd (inclusief fouten) wint.
De koppelrace kan vervallen in functie van weersomstandigheden of tijdsnood.

RBCB -KBBC Winner Belgische Boxer Agility 2021
De titel "RBCB -KBBC Winner Belgische Boxer
Agility" gaat naar de beste combinatie in de
wedstrijd klasse. Deze beker is geschonken door de
Koninklijke Belgische Boxerclub.
Ook voor de Starters is er een extra beker "RBCB KBBC Beste belofte Boxer Agility” eveneens
geschonken door de Koninklijke Belgische Boxerklub
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