
AHC Behendigheid clubcompetitie 

De competitie is er voor AHC cursisten die trainen vanaf BE3 klasse. 
De competitie bestaat uit vijf wedstrijden die op vrijdagavond of zaterdagmorgen 

gehouden worden. Bij opgave vermeldt de cursist in welke klasse deze uit gaat 
komen in het volgende seizoen van de FHN. De hond moet minimaal 15 
maanden zijn voordat er aan de AHC clubcompetitie deelgenomen mag worden. 

 
Indeling van de klassen 

 
BE3 
Cursisten, die op het moment van inschrijving in de BE3 klasse trainen, mogen 

hierin uitkomen. Als de BE3 cursisten overgaan naar BE4/Debutanten training 
voor de derde wedstrijd gelopen is, moeten zij over naar de debutanten klasse. 

Als de BE3 cursisten overgaan naar BE4/Debutanten training nadat de derde 
wedstrijd is gelopen mogen de cursisten in de BE3 klasse blijven lopen, tenzij ze 
zelf aangeven liever in de Debutanten klasse te willen lopen. (dit is wel in overleg 

met de trainer, het behendigheidsteam heeft hierin wel het laatste woord). 
Mocht een BE3 cursist besluiten om FHN of Cyno wedstrijden te gaan lopen, 

moet deze cursist over naar de klasse waarin gelopen gaat worden (dit zal 
debutanten of A klasse zijn). 

Cursisten die halverwege het seizoen met de BE3 training starten, mogen alsnog 
meedoen met de BE3 competitie. Wanneer er dan nog 3 wedstrijden of meer 
gelopen worden doen ze nog mee met de competitie en anders alleen voor de 

dagprijs.  
"De Jonge Honden" mogen kiezen tussen de BE3 of A klasse, dit in overleg met 

het behendigheidsteam. Als deze combinatie start bij de FHN competitie zullen zij 
ook in de AHC clubcompetitie overstappen naar de A klasse. 
 

Debutantenklasse 
Cursisten die BE4/Debutanten klasse trainen mogen in deze klasse lopen. 

Cursisten die starten in de FHN competitie in de Debutantenklasse mogen in deze 
klasse lopen. 
BE3 cursisten die voordat de derde wedstrijd gelopen wordt, naar de 

BE4/Debutanten training overgaan moeten overstappen naar deze klasse. 
Mocht de debutant voor de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN 

competitie over te stappen naar de A klasse, moet de cursist ook in de AHC 
clubcompetitie overstappen naar de A klasse. 
Mocht de debutant na de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN 

competitie over te stappen naar de A klasse, dan mag de cursist met de AHC 
clubcompetitie kiezen of hij/zij in de debutanten klasse blijft of overstapt naar de 

A klasse (dit in overleg met de trainer, het behendigheidsteam heeft hierin wel 
het laatste woord). 
Vaak maken we van de BE3 klasse en de Debutantenklasse één klasse: 

BE3/Debutantenklasse. Dit verschilt per competitie en heeft te maken met het 
aantal deelnemers. Bij de start van een nieuw seizoen AHC competitie bepaalt 

het behendigheidsteam hoe de indeling is. 
 
Bijzonderheden BE3 en debutanten: 

• Geen paaltjes bij BE3 en 6 paaltjes bij debutanten. 
• Beide hebben geen wip en schut. 

• Deze klasse kent twee hoogtes, klein (30 en 40) en groot (55 en 65 ) 
 



A /Vet klasse (en recreanten) 

Cursisten die in de volgende FHN competitie in de A klasse uitkomen. 
Cursisten die in de volgende FHN competitie in de Veteranen klasse uitkomen. 

Cursisten die halverwege de competitie overstappen naar de A klasse. 
Mocht de cursist voor de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN 
competitie over te stappen naar de B klasse, moet de cursist ook in de AHC 

clubcompetitie overstappen naar de B/C klasse. 
Mocht de cursist na de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN 

competitie over te stappen naar de B klasse, dan mag de cursist in de AHC 
clubcompetitie kiezen of hij/zij in de A klasse blijft of overstapt naar de B/C 
klasse (dit in overleg met de trainer, het behendigheidsteam 

heeft hierin wel het laatste woord). 
Vaak maken we van de A klasse en de Veteranen klasse één klasse: A/Vet 

klasse. Dit verschilt per competitie en heeft te maken met het aantal 
deelnemers. Bij de start van een nieuw seizoen AHC competitie bepaalt het 
behendigheidsteam hoe de indeling is. 

 
Verschil tussen A en veteranen is: 

• A klasse heeft 4 verschillende hoogtes: 30, 40, 55 en 65, Veteranen klasse 
heeft twee verschillende hoogtes: klein (30 en 40) of groot (55 en 65). 

• Veteranen klasse heeft geen band in het parcours. 
 
B/C klasse 

Cursisten die in de volgende FHN competitie in de B of C klasse uitkomen. 
Cursisten die halverwege de competitie overstappen naar de B klasse. 

Mocht de cursist voor de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN 
competitie over te stappen naar de Veteranen klasse, moet de cursist ook in de 
AHC clubcompetitie overstappen naar de A/Vet klasse. 

Mocht de cursist na de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN 
competitie over te stappen naar de Veteranen klasse, dan mag de cursist in de 

AHC clubcompetitie kiezen of hij/zij in de B/C klasse blijft of overstapt naar de 
Veteranen klasse (dit in overleg met de trainer, het behendigheidsteam heeft 
hierin wel het laatste woord). 

De B/C klasse heeft 4 hoogtes (30, 40, 55, 65). 
 

Deelnemers aan de AHC clubcompetitie worden vooraf als ringhulp aangesteld. 
Als we per ring werken, hebben we een riemenloper, een slurflegger en een 
lattenlegger nodig, dus per wedstrijd 6 hulpen (3 om 3 om elkaar af te wisselen). 

Ook kan het zijn dat je als tijdwaarnemer moet helpen. 
We proberen met de tijdschema’s er rekening mee te houden dat sommige 

deelnemers met meerdere honden meedoen. 
 
De beste drie vast parcoursen en de beste drie jumpings tellen mee voor de 

competitie, daarbij gaat foutloos boven tijd, de tijd wordt omgerekend volgens 
FHN module 120 punten - gelopen tijd (omgerekend naar 150 meter) - fouten en 

weigeringen bij vast parcours en 100 punten - gelopen tijd (omgerekend naar 
150 meter) - fouten en weigeringen bij jumping. 


