Wijzigingen wedstrijden seizoen 2017
Hieronder een overzicht met korte uitleg wat betreft de belangrijkste wijzigingen voor seizoen 2017.
De wijzigingen zoals hier beschreven zijn de wijzigingen die gevolgen hebben voor waar de
wedstrijdlopers op kunnen trainen. Om jullie de kans te geven dit ook te doen, worden deze
wijzigingen eerder gepubliceerd dan de reglementen. De definitieve nieuwe reglementen volgen in
februari 2017.
1. Vervallen 2e kans / 2e rondje
Per 1-1-2017 vervalt de mogelijkheid om een parcours twee keer te lopen. Dit besluit is genomen om
twee redenen:
 Er zijn meerdere handlers die aangegeven hebben dat hun hond zeker op het laatste
parcours (rondje 5 en 6) niet meer zo scherp was of zelfs te moe was om te lopen. Het
welzijn van de honden staat voorop, daarom is er besloten het aantal rondjes te reduceren
naar 4
 Vanuit de organisaties is meermalen aangegeven dat door het beperkte aantal deelnemers
per ring (45 met een uitloop naar 50) het soms lastig was om de wedstrijd te organiseren qua
kosten. Wij hopen dat met minder rondjes de organisaties meer deelnemers per ring kunnen
laten lopen
2. Toevoegen 4e parcours
Per 1-1-2017 wordt het lijnparcours geïntroduceerd. Het lijnparcours is een parcours waarbij de
handler niet vanuit een vak maar van achter een lijn moet handlen. Dat betekent dat een deel van
het parcours in het handlersgebied staat en een deel van het parcours echt op afstand gehandled
moet worden. Hoeveel van het parcours niet toegankelijk is voor de handler, hangt af van de klasse
waarin de combinatie loopt. Hoe hoger de klasse, hoe minder parcours er in het handlersgebied zal
liggen. Er zijn meerdere redenen dat wij gekozen hebben voor deze vorm parcours:
 Beginnende honden kunnen op deze manier door hun handler meer ondersteund worden.
Zeker voor honden die een wedstrijdsetting nog spannend vinden kan dit heel erg fijn zijn.
De ondersteuning kan nu plaatsvinden zonder dat dit direct een diskwalificatie oplevert (iets
wat met uit het vak stappen veel vlotter gebeurt)
 Gevorderde combinaties worden met het lijnparcours uitgedaagd om zelf na te denken over
hun handlerspositie en (zeker bij hele snelle honden) wat ze mee kunnen lopen.
 Voor de organisatie is het qua tijdsplanning fijn dat er voor alle klassen hetzelfde parcours
staat waardoor het relatief snel gaat (dit is ook voor de deelnemers fijn die niet van een
lange dag houden)
Enkele voorbeelden van lijnparcoursen zijn toegevoegd aan het einde van dit bestand (bijlage 1)
3. Verandering punten voor T(itelpunten) en Q(ualification punten)
Nu er nog maar 1 rondje per parcours gelopen wordt, is het maximaal aantal te behalen punten per
parcours 50 punten. Dit betekent dat om in aanmerking te komen voor een T de combinatie een
foutloze ronde moet lopen, voor een Q zijn 45 punten voldoende. Q’s en T’s zijn enkel te behalen op
het numbered hoops en het vast parcours.
4. Andere rol spelparcours
Omdat wij graag de lopers de mogelijkheid willen bieden om nog steeds 200 punten op een wedstrijd
te halen die meetellen voor het klassement, tellen de resultaten behaald op het spelparcours en het
lijnparcours mee voor het klassement. Op deze parcoursen zijn geen Q’s en T’s te behalen, waardoor
deze wat meer als oefenrondjes gezien kunnen worden in vergelijking met het NH en VP.

5. Parcoursfout, fouten & weigeringen
Per 1-1-2017 gaat de parcoursfout ingevoerd worden. Een parcoursfout wordt gegeven als een hond
1 toestel overslaat maar wel het volgende toestel in het parcours neemt. Een parcoursfout kost 20
punten. Bij de 3e parcoursfout wordt de combinatie gediskwalificeerd. Wij hopen met het invoeren
van de parcoursfout dat het aantal diskwalificaties verminderd en ook dat handlers er vaker voor
zullen kiezen om hun hond door te laten lopen op de vloeiende lijn in plaats van constant te
corrigeren. Dat laatste blijkt, zeker op afstand, voor veel honden funest voor het zelfvertrouwen en
dat is zonde van het plezier in de sport.
Daaropvolgend zullen fouten en weigeringen niet meer als aparte categorieën gekeurd worden maar
worden ze als 1 groep gekeurd. Een fout / weigering kost 5 strafpunten, het aantal fouten en
weigeringen maakt niet uit maar als een combinatie geen punten meer overhoudt, wordt er
automatisch een diskwalificatie gerekend.
6. Groter vak groep 2
Per 1-1-2017 zal groep 2 vanaf de novice mogen handlen vanuit een groter vak, namelijk 4x4 meter.
Dit is een veel gehoord verzoek vanuit de groep 2 handlers die aangegeven hebben dat hun honden
het erg lastig vinden om de afstand te halen. Omdat het krapper zetten van een parcours teveel tijd
zou kosten met ombouwen en dit voor de organisaties niet handig is qua tijd, is gekozen voor deze
oplossing. Dit betekent effectief dat de afstanden voor groep 2 met 1 meter kleiner worden ten
opzichte van groep 1 in de novice.
Wij zijn ons er van bewust dat deze wijzigingen voor sommige combinaties een voordeel op zullen
leveren en voor andere combinaties het spelletje lastiger maken. Helaas zal dit altijd zo blijven,
ongeacht wat we wijzigen. Wij hebben geprobeerd om de sport zo eerlijk en aantrekkelijk mogelijk te
maken en houden voor een grote groep deelnemers. Daarbij hebben wij goed gekeken naar wat er
uit de evaluatie is gekomen en wat er op wedstrijden tussen lopers is besproken.
Wij wensen jullie alvast heel veel plezier in 2017, we gaan er sowieso weer een fantastisch
hoopersjaar van maken!
Hanneke Oskam & Corrie Jansen

Bijlage 1: Voorbeelden lijnparcours

