
WAC 2023 – Selectie seizoen 2022/2023  
 
Vier selectiewedstrijden: 
In 2022/2023 worden drie FHN-behendigheidswedstrijden aangewezen als 
‘selectiewedstrijd’ waarbij de uitslagen ook meetellen voor de competitiestand.  
De C-parcoursen van die dag zijn de selectierondjes.  
 
De combinaties uit de A & B-klasse die willen meedoen aan de selectie, geven dit vooraf 
aan, door een e-mail te sturen naar behendigheid@fhn.nl.  
Als na de 1e selectiewedstrijd de combinatie uit de A & B-klasse kiest om niet verder 
deel te nemen aan de selectiewedstrijden, worden ze terug geplaatst naar hun vorige 
klasse. Hierbij verliest de combinatie de behaalde punten voor deze selectie wedstrijd. 
 
Behaalde WAC-resultaten worden apart bijgehouden door de FHN / teammanagers.  
De puntentelling wordt omschreven in het document puntentelling WAC op de website 
van de FHN. Uitslagen van de selectierondjes van de drie aangewezen 
competitiewedstrijden worden bij elkaar opgeteld. Het onderdeel spel (Snooker of een 
Gambling met afstandshandling) tellen ook mee voor de totaaluitslag. 
  
De 4e selectiewedstrijd is een losse wedstrijd waarvoor de combinaties handler-hond 
met minimaal 1 gelopen selectiewedstrijden in het seizoen 2022/2023 zich mogen 
inschrijven. De combinatie met het minst aantal punten na 3 selectiewedstrijden,  
zal deze dag als eerste starten en de combinatie met de meeste punten als laatste. 
Na het lopen van de 4e selectiewedstrijd, zullen de 3 beste uitslagen van de combinatie 
meetellen voor de uiteindelijke eindstand.  
 
Het is nog niet duidelijk welk type band gebruikt gaat worden op het WAC, tevens staat 
het gebruik van de slurf op On-Hold. Er wordt gelopen volgens het Algemeen 
Reglement Behendigheid, te vinden op de website van de FHN. 
   
 
De inschrijving voor de selectierondes staan open voor de combinaties die uitkomen in 
de A & B en C-klasse. De voorwaarden om mee te kunnen doen zijn: 

• De combinatie heeft het huidige wedstrijdseizoen een actieve FHN 
behendigheidslicentie of een privé-licentie voor behendigheid.  

• Combinaties die mee willen doen voor de WAC-selectie geven dat aan door een 
email te sturen naar behendigheid@fhn.nl. Inschrijven voor de wedstrijd gaat 
volgens FHN-Online.  
 

Als er meer combinaties voor een competitiewedstrijd inschrijven dan er mee kunnen 
doen, dan zal er voorrang gegeven worden aan combinaties die zich inschrijven voor de 
WAC-selectie. Deze wedstrijden worden namelijk vooraf het seizoen aangemerkt door 
de FHN.  
 

Plaatsing  
Rechtstreekse plaatsing: 
 
Als het totaal aantal deelnemers per hoogte-klasse is: 
 
1 t/m 5 deelnemers:   nummer   1  
6 t/m 10 deelnemers:  nummers  1 en 2  
11 t/m 15 deelnemers:  nummers  1 t/m 3  
16 t/m 20 deelnemers:  nummers  1 t/m 4  
21 t/m 25 deelnemers:  nummers  1 t/m 5 
26 t/m 30 deelnemers:  nummers  1 t/m 6 
30 en meer deelnemers:  nummers  1 t/m 7 
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Voorbeeld: 
Als er in de C30-klasse na de 4e selectie dag 5 combinaties lopen plaatst de nr, 1 zich 
rechtstreeks. Zijn er bijvoorbeeld 12 combinaties na de 4e selectie dag in de  
C50-klasse, plaatsen de nrs. 1 t/m 3 zich. 
 
Medaille winnaar(s) van het WAC, plaatsen zich rechtstreeks voor het WAC het jaar 
erop. Maakt een medaille winnaar geen gebruik van deze plek vervalt deze. 
 
 

Vergoeding 
De FHN stelt een vergoeding ter beschikking van € 750,- . Deze zal evenredig verdeeld 
worden over de geplaatste combinaties na de 4e selectiedag.  
  
Maximaal aantal deelnemers: 
Voor 2023 is het maximum aantal deelnemers per land nog niet bekend gemaakt.  
 
Bekendmaking: 
Bekendmaking van het WAC-team 2023 zal aan het eind van de laatste selectiewedstrijd 
zijn.  
 

Na eventuele selectie: 
Wanneer de selectie bekend is gemaakt hebben de geselecteerden altijd een keuze om 
wel of niet met het team mee te doen. Wanneer de combinatie toch afziet van deelname 
moet dit binnen 14 dagen na de selectie aangegeven worden. 
 
Een deelnemer aan het WAC 2023 verklaart dat hij/zij:  

• Deelneemt aan de door de teammanagers georganiseerde 
voorbereidingsevenementen (niet kunnen door overmacht in overleg)  
 

Overige kosten (behalve de vergoeding vanuit de plaatsing) voor deelname aan het 
WAC zijn voor eigen rekening. De FHN sponsort wel de Scheidsrechters, het materiaal 
en de programmatuur voor een eventuele benefietwedstrijd. 
 

Begrippenlijst: 
Begrip Omschrijving  
Handler Persoon  
Combinatie  Handler met hond  
Licentie  Een actieve behendigheidslicentie bij de FHN  
Wedstrijd  Een onder de vlag van de FHN georganiseerde 

 behendigheidswedstrijd  
Deelnemen aan een wedstrijd  Het lopen van alle drie de onderdelen van  

 een wedstrijd, tenzij gedurende de dag de 
omstandigheden zo veranderen dat verdere 
deelname onverantwoord zou zijn. Beoordeling 
hiervan ligt bij de teammanagers. 


