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Soc test

Alle honden moeten eerst de test van sociaal gedrag afleggen vooraleer men een werkboekje kan aanvragen. 
Indien je deze aanvraagt voor een hond zonder stamboom moet je steeds een kopie van de kaart Test van Sociaal Gedrag EN een 
kopie van het boekje van de dierenarts ( de twee stickers die van de ABIEC afkomstig zijn) meesturen, anders wordt ofwel je 
aanvraag niet behandeld, ofwel komt er iemand de identiteit van de hond controleren bij de eigenaar thuis, en dat kost een hele 
hoop centen.

Voor honden met erkende stamboom een kopie van het kaartje van de Soc Test en een kopie van de stamboom mee sturen om 
problemen achteraf te voorkomen.

Aanvraag werkboekje

Vooraleer in te schrijven voor een wedstrijd moet je een wedstrijdboekje aanvragen bij de KMSH.  Dit doe je via mykkush.be (login 
als eigenaar).
Opgelet!  Vul duidelijk in voor welke discipline je een werkboekje wil (Agility = Sectie 4C aankruisen dus, da's een groen boekje).

Inschrijving wedstrijden

Place to be:  https://www.smarteragility.com/

Kunnen niet deelnemen: zichtbaar zieke, gekwetste of honden die fysiek niet in orde zijn.
Deelnemen in het buitenland terwijl men in eigen land niet mag deelnemen aan wedstrijden, kan tot disciplinaire sancties leiden 
door de Nationale kennel club.
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Wedstrijdregeltjes – nice to know

 Een geleider moet met exact 1 nummer in de ring komen. Geleiders zonder nummer of met meerdere nummers worden 
gediskwalificeerd.

 Schrijf goed op voorhand in: ten laatste 4 weken op voorhand inschrijven, ten laatste 3 weken op voorhand betalen!
 Er wordt niet met leibanden gegooid.

Leibanden worden afgegeven aan de start, of op de grond gelegd. De wedstrijd-organisatie zorgt ervoor dat de leiband 
bij aankomst in een bak/emmer terug te vinden is.

 Geen speelgoed of snoep binnen de ring.
 Geleiders die op, over, onder of tegen een toestel lopen worden gediskwalificeerd. 
 Honden die op, over, onder of tegen een toestel lopen dat ze op dat moment niet moesten nemen, worden 

gediskwalificeerd.

Fouten/Weigeringen/DK

Fouten resulteren in strafpunten. En iemand die foutloos rondkomt, heeft altijd voorrang op iemand met strafpunten.
Geen fouten maken is dus de boodschap!

Weigeringen resulteren ook in strafpunten. Maar bij een weigering moet je het toestel hernemen, dit kost dus nog eens extra tijd. 
En nog erger: 3 weigeringen krijgen, betekent een DK.
Opgelet: Bij een weigering in een combinatie van meerdere sprongen moet de volledige combinatie hernomen worden!

DK = Diskwalificatie. Je mag meestal je parcours nog wel uitlopen, maar je resultaat telt niet meer mee. 

Fouten
De geleider loopt tussen de paaltjes die de start en finish afbakenen.
De geleider raakt de hond opzettelijk aan.
De geleider raakt een toestel aan.
De hond loopt het parcours te traag en komt "buiten tijd" aan.
Er valt een onderdeel van een toestel (bvb. een lat van een sprong of een kanteel van de muur).
Een op- of afloop van het dak, de wip of de hondenloop is niet met minstens 1 deel van de poot geraakt.
De hond mist een paaltje van de weave. (Achtereenvolgende fouten op de weave worden niet meegeteld).
De hond springt een element van de verte omver.
De hond zet een voet op de grond tussen de element van de verte of steunt op 1 van de elementen. 

Weigeringen
De hond staat stil voor een toestel.
De hond is niet meer in beweging op het parcours.
De hond wil een toestel mijden of loopt er gewoon voorbij.
De hond springt tussen het kader en de band.
De hond springt schuin over de verte.
De hond springt van de hondenloop of van het dak vooraleer zijn 4 poten het afdalend gedeelte hebben geraakt.
De hond springt van de wip voordat hij het middelpunt gepasseerd is.
De hond neemt de ingang van de weave verkeerd (het 1ste paaltje moet aan zijn linkerkant zijn, het 2de aan zijn rechterkant, enz).
De hond die de wip verlaat vooraleer hij met vier poten voorbij het kantelpunt is wordt bestraft met een weigering.

DK (Diskwalificatie)
Onbehoorlijk gedrag tegenover hond of keurmeester.
Overschrijden van de max parcours tijd.
3 weigeringen op 1 parcours.
Een verkeerd toestel nemen of een toestel overslaan.
Een toestel in de verkeerde richting nemen.
(Dit geldt ook voor de weave: terugweaven door meer dan 2 doorgangen betekent DK).
De geleider neemt een hindernis.
De hond wordt teruggezet nadat hij door de start is gegaan.
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De hond heeft een halsband aan. De geleider houdt iets in zijn hand.
De hond bevuilt het terrein.
De hond verlaat het terrein.
De hond bijt/knapt voortdurend naar de geleider.
De hond die de top van de dakschutting is gepasseerd en de grond raakt zonder of vooraleer hij het afdalend gedeelte van 
de dakschutting heeft geraakt wordt uitgesloten.

5



Toelating tot Agility / Brevet (TAP)

Deze proeven staan open voor alle honden die op de dag van de proef tenminste 15 maanden oud zijn. 
Conform de reglementen van de KKUSH worden deze proeven gekeurd door twee Agility keurmeesters. 
De proeven tot het behalen van de toelating tot Agility kunnen ingericht worden bij brevetproeven GP wanneer deze losstaande van
een wedstrijd GP warden ingericht. Eveneens kunnen de proeven ingericht worden als afzonderlijke wedstrijd of gekoppeld worden 
aan een Agilitywedstrijd. Dan moeten de inrichters hiervoor wel de nodige ruimte, tijd en keurders voorzien. 
Het beoordelen van de honden gebeurt op een eenvoudig parcours hetgeen alle toestellen moet omvatten (slalom, alle 
raakvlaktoestellen, vertesprong, hoepel, tunnel, slappe tunnel, tafel en max. 5 hoogtesprongen).

De toestellen worden opgesteld volgens de reglementen (afstand en hoogte) en genummerd waardoor eveneens de startrichting 
wordt bepaald. 
De hond loopt een simpel parcours waarin alle toestellen logisch opgesteld staan. 
Er werden vier parcours voor de TAP ontworpen door de keurmeesters.  Op de TAP zal er steeds één van deze vier gebruikt 
worden.  De vier ontwerpen zijn te vinden op de website van de KKUSH – zie ‘examples TAP voorbeelden’.
Het starten van de tijd gebeurt op het ogenblik dat de hond over de 1ste sprong komt (start) en de tijd stopt wanneer de hond op 
het einde van het parcours over de laatste sprong komt (finish). 
De houding van de hond bij de start, pauze en finish is vrij.

De SPT (standaard parcours tijd) wordt bepaald met als gemiddelde snelheid 2.25 m/s (min. 2 m/s - max. 2.5 m/s) waarbij de tijd 
op de tafel is inbegrepen. Laat de bodemgesteldheid dit echter niet toe. dan kan er uitzonderlijk van dit minimum afgeweken 
worden. 

Om de proef met succes af te leggen moet minimum de kwalificatie 'ZG' (max. 15.99 strafpunten) behaald worden.
Indien de proef niet lukt wordt een herkansing toegestaan (volledig parcours opnieuw lopen). 
Indien ook deze herkansing niet lukt, is de hond niet geslaagd.
De geslaagde deelnemers die wensen het parcours een tweede keer te lopen om hun resultaat eventueel te verbeteren, mogen dit 
mits toelating van de keurmeesters. In dat geval zal het beste resultaat behouden blijven. 
In de werkboekjes worden de resultaten enkel genoteerd met geslaagd ('G') of niet geslaagd ('NG'). 
Maximum worden 30 honden per uur toegelaten. 
Na het behalen van de 'TA' mag de hond deelnemen aan wedstrijden van Agility lste graad. 

Deelnemen aan de proef 'TA' met dezelfde hond mag zo dikwijls de geleider dit wil, doch eenmaal de hond uitgebracht op een 
wedstrijd van de 1ste graad is teruggaan niet meer mogelijk

Inschrijven voor een TAP en een wedstrijd die op dezelfde dag doorgaat is niet toegelaten!!!
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Categorieën
De honden worden volgens grootte in 3 categorieën onderverdeeld:
Small: Kleiner dan 35 cm. Schouderhoogte
Medium: Van 35 tot 42,99 cm. Schouderhoogte
Large: Vanaf 43 cm. Schouderhoogte

Graden
Per categorie worden een aantal klassen erkend. 
Deelname in een hogere klas (overgaan) kan pas nadat bet werkboekje werd gecontroleerd door een erkende agility keurmeester 
die de overgang bevestigt (datum en handtekening van de keurmeester). 

Agility 1ste graad
Voor honden die de toelating tot agility behaald hebben en tenminste 15 maanden oud zijn op de dag van de wedstrijd

Agility 2de graad
Honden die 18 maanden oud zijn en minimaal de volgende resultaten behaald hebben in graad 1: 
minstens 2 foutloze parcours, waarvan maximum 1 jumpingparcours, plus 4 parcours met maximum 5 strafpunten, waarvan
maximum 2 jumpingparcours.
Vanaf 1 april 2017 krijgen ook de parcours met maximum 5 strafpunten een handtekening.

Wanneer men echter eenmaal heeft deelgenomen aan wedstrijden in de 2de graad is teruggaan naar 1ste graad niet meer 
mogelijk. 
Honden die 15 x Uitmuntend gelopen hebben - waarvan max. 3 x in jumping - op wedstrijden van de lste graad, worden verplicht 
om over te gaan naar de 2de graad. 
Honden uit de 2de graad komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd van de KMSK Grote Prijs van België Agility en 
internationale kampioenschappen.

Agility 3de graad
Voor honden die op wedstrijden van de 2de graad tenminste 8x foutloos hebben gelopen (0 strafpunten) en binnen de eersten 
gerangschikt werden. Je bent bij de eersten naargelang het aantal deelnemers. In categorie L kan 1 hond per 30 deelnemers 
gerangschikt worden, in categorieën M en S kan 1 hond per 20 deelnemers gerangschikt worden. Van deze 8 resultaten mogen er 
max. 3 in een jumping behaald zijn. 
De overgang is verplicht nadat 15x foutloos werd gelopen en binnen de eersten gerangschikt - met max. 3 in jumping - op 
wedstrijden van de 2de graad.
Zo dit resultaat behaald wordt in een zelfde sportjaar is de geleider slechts verplicht om over te gaan naar de 3de graad na de 
wedstrijd Beker van België Agility. 
Zo dit resultaat niet behaald wordt in één sportjaar, is de geleider verplicht om over te gaan naar de 3de graad, onmiddellijk nadat 
het behaalde resultaat werd gelopen. 
Honden uit de 3de graad komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijden van de KMSH Grote Prijs van België Agility en
internationale kampioenschappen

Veteranen
Voor honden die ouder zijn dan 7 jaar, ongeacht de categorie en graad waarin ze lopen. Er zal dus maar één klas veteranen 
bestaan.
Overgaan naar de veteranen gebeurt op vrijwillige basis doch wanneer men eenmaal heeft deelgenomen aan een wedstrijd in deze 
klas kan men niet meer terug. De vermelding veteraan zal dan ook in bet werkboekje dienen vermeld te worden.
Deze klas wordt ook op elke wedstrijd georganiseerd en om ze daarbij bet nodige aanzien te geven wordt een rangschikking 
opgemaakt en worden ook prijzen gegeven.
Het parcours dat in de veteranenklas wordt gelopen is een parcours van de 2de graad waarbij de hoogte van de sprongen is 
aangepast (L = 40 cm. - M = 30 cm. - S = 20 cm.) en waarin de hoepel noch de dakschutting zijn opgesteld. 
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Jeugd / Junior

Op alle wedstrijden waar geen enkele beperking geldt, wordt de Junior Agility ingericht.
(Beperkingen tellen alleen als ze in de sportkalender vermeld zijn, bvb. limiet in het aantal deelnemers of wedstrijd die niet voor alle
graden is.)
Er zijn 2 categorieën:
Kadetten: Voor kinderen die 8 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar.
Juniors: Voor kinderen die 14 tem 18 jaar zijn of weorden in de loop van het kalenderjaar.
Beide categorieën lopen zowel een agility- als een jumpingparcours, welke gelopen worden na de normale parcours (het parcours 
wordt steeds wel aangepast).
Ze hebben een apart klassement.

Opgelet!
Honden uit de veteranenklasse worden niet toegelaten bij de Junior Agility
Om deel te nemen, moet de hond ingeschreven zijn voor de gewone wedstrijd.
Een hond kan per wedstrijddag maar met 1 geleider deelnemen
Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,5 EUR (dit gaat integraal naar de prijzen pot voor de Junior Agility)

4de Beker van de vergadering der afgevaardigden

Per kalenderjaar komen voor de kadetten de 10 beste resultaten van jumping en de 10 beste resultaten van het vast in aanmerking
voor het winnen van de beker van de VDA bij de kadertten.
Per kalenderjaar komen voor de Juniors de 15 beste resultaten van de jumping en de 15 beste resultaten van het vast parcours in 
aanmerking voor het winnen van de beker van de VDA bij de Juniors
Puntentelling: 1ste plaats = 1 punt, 2de plaats = 2 punten, ..., DK = 200 punten. De winnaar is de Junior/Kadet met het minste 
aantal punten. Bij gelijkheid is de winnaar degene die het meeste eerste plaatsen heeft, daarna komt het aantal 2de plaatsen, .... 
Daarna telt de leeftijd.
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Beker van België

Graad 2 en Graad 3 honden met stamboom die regelmatig een officiële wedstrijd meelopen, kunnen uitslagen verzamelen die 
meetellen voor de finale. Je moet hiervoor minstens 15 wedstrijden gelopen hebben. Maximum 5 wedstrijden uit je eigen provincie 
tellen mee en de wedstrijden moeten gespeeld zijn in 5 verschillende provincies.
Je mag meer natuurlijk meer wedstrijden spelen, maar op het einde van het speelseizoen moeten de 15 beste uitslagen opgestuurd
worden naar de VDA. 

De beste honden van Graad 2 kunnen in die finale strijden voor de Beker van België. De beste honden van Graad 3 strijden om de 
Grote Prijs te winnen.

Selectie WK

Per sportjaar, vanaf 1 juli tot 31 juni daaropvolgend, worden 15 wedstrijden aangeduid (agility 3de graad) die in aanmerking komen
voor een selectie voor het WK. 

Enkel clubs die reeds tenminste twee agilitywedstrijden hebben georganiseerd en beschikken over toestellen die voldoen aan de 
gestelde normen komen hiervoor in aanmerking. 
Verenigingen die een selectiewedstrijd wensen in te richten dienen dit aan te vragen (sectie 4C) te samen met hun wedstrijd 
(sportkalender). 
Clubs die hun wedstrijd wensen te beperken dienen hun kandidatuur te onthouden. 

Van de 15 wedstrijden mogen max. de 10 beste resultaten ingestuurd worden en dit van het vast parcours en van het jumping 
parcours uit dezelfde wedstrijd. 
Een rangschikking wordt per parcours opgemaakt waarbij dan telkens aan de eerste 10 in de rangschikking punten worden 
toegekend volgens volgend overzicht. 
Buitenlandse deelnemers worden hierbij niet opgenomen. Ze komen wel in aanmerking voor het dagklassement. 

Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vast Parcours 20 16 12 10 8 6 4 3 2 1

Jumping 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

De lijsten met de rangschikking van de eerste 10 in de drie categoriën (L - M- S), zowel van het vast parcours als van het jumping 
parcours, worden voorgelegd aan tenminste één van de fungerende keurmeesters die ze zal controleren en bevestigen (naam en 
handtekening). Deze lijsten worden bij de catalogus gevoegd en gestuurd naar het secretariaat van de sectie 4C en de commissie 
agility.

Op de selectiewedstrijden moet het steeds dezelfde geleider zijn die de hond voorbrengt en indien de hond wordt geselecteerd voor
het WK. moet hij ook daar ook door dezelfde geleider worden voorgesteld.

Loopse teven kunnen aan selectiewedstrijden deelnemen op voorwaarde dat zij afzijdig worden gehouden van de andere honden en
dat ze als allerlaatste het parcours lopen.

Een geleider kan slechts met één hond selecteren voor het WK. Geleiders met meerdere honden kunnen dus slechts resultaten 
binnensturen voor één van hun honden. 
Indien een geselecteerde combinatie (geleider/hond) om gelijk welke reden niet kan deelnemen aan het WK. kan een 
reservecombinatie ingeschakeld worden. Deze combinatie moet dan echter wel, in het klassement van haar categorie, zo hoog 
mogelijk gerangschikt zijn waarbij de limiet gesteld wordt op 25% per categorie.

9



De selectiewedstrijden worden toegewezen in verhouding tot het aantal wedstrijden in de verschillende provincies. 
Ook wordt een reservewedstrijd aangeduid ingeval één der selectiewedstrijden, om welke reden ook, niet kan doorgaan.

Interclub - THE GOLDEN SPUR TROPHY

1 keer per jaar wordt er een wedstrijd georganiseerd tussen de verschillende agility-clubs. Deze wedstrijd telt niet mee om 
individueel punten te sprokkelen voor het Belgisch Kampioenschap.

Reglement
Er worden maximum 350 honden aanvaard. Ze moeten spelen in graad 2 of 3 en/of een internationale licentie bezitten.
Iedere club mag een onbeperkt aantal honden inschrijven.
Volgende parcours kunnen in wedstrijd gebracht worden: - 2x Jumping en 2x Vast, die individueel worden gelopen door elke 
deelnemer. Van de 4 parcours komen de 3 beste uitslagen per club in aanmerking voor de interclub. - Estafette: gelopen per 3 
honden in 1 team per club. Dit parcours wordt slechts in wedstrijd gebracht wanneer de tijd het toelaat. - De 4 parcours komen in 
aanmerking voor de uitslag van de interclub.
De samenstelling van het estafetteteam van 3 honden per club moet op de dag van de wedstrijd worden meegedeeld aan het 
secretariaat en dit voor 10u.
De interclub wordt gewonnen door de club die het beste resultaat behaalt na samenstelling van zijn 3 beste uitslagen uit de 
individuele parcours en de punten behaald in de estafette (indien deze laatste werd gelopen).
Fouten blijven fouten en worden niet omgezet naar seconden.
Uitsluiting uit een parcours betekent een bestraffing met 200 punten.
In de estafette worden de honden niet uitgesloten. Bij 3 weigeringen loopt de hond gewoon door maar krijgt 50 strafpunten.
Wisselbeker: De club die de beker wint, dient een verklaring van niet-eigendom te ondertekenen bij het organiserend bestuur. De 
club die de wisselbeker 3x wint, wordt eigenaar van deze beker 

De Challenge Geo Tanghe

De Challenge Geo Tanghe is een extra prijs die uitgereikt wordt door de VDA voor Graad 2 (alle Categoriëen). Het reglement staat 
uitgelegd op de inschrijvingsformulieren,
Je moet voor 31/12/xx de 15 beste wedstrijden gelopen tussen 1/1 en 31/12 in minimum 3 provincies invullen op het formulier en 
doorsturen. De puntentelling is hetzelfde als op het Belgisch (1ste plaats 1 punt, 2de plaats 2 punten, ..., zowel op vast als op de 
jumping). 

Zilveren Kluif

De Zilveren Kluif is een extra prijs, uitgereikt door het tijdschrift “de Woef” voor de beste Geleider en Hond in Graad 3 (alle 
categorieën).

Royal Canin

In je wedstrijdboekje vind je terug tijdens welke wedstrijden een Royal Canin parcours wordt gelopen. Deze wedstrijden worden 
eveneens gelopen volgens de regels van de KKUSH.
Over alle wedstrijden heen wordt een klassement opgemaakt. De winnaars mogen tegen elkaar strijden in de finale.
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