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HISTORIE 
 

1979 - 1982 
 
Toen Charles Crufts in 1891 de eerste van een lange serie “Crufts Dog Shows” organiseer-
de, had hij nooit kunnen dromen, dat deze zou uitgroeien tot één van de belangrijkste ten-
toonstellingen van de wereld. In het respectabele jaar 1979 werd “Agility” op deze show 
voor het eerst aan het grote publiek gepresenteerd. Het Nederlandse blad “Onze Hond” 
neemt in haar reisverslag naar “Crufts” 1979 een stukje op van de demonstratie Agility die 
een vijftal jaren later de wereld zou gaan veroveren.  
De letterlijke tekst hiervan was: “Voordat men aan de erekeuring begon hield men een 
“Times Agility Test”. Dit is een soort atletiek voor hond en baas. Het is gebaseerd op be-
hendigheid en snelheid; een erg leuk schouwspel voor het publiek, vooral omdat het snel-
heidselement spanning geeft en uitnodigt tot aanmoediging en mee-gokken!”  
 

 
 
Loes van den Bogaard en Marian Tittel-Schilperoort zijn “toevallig” op deze “Crufts” aan-
wezig. Ze zijn zo razend enthousiast dat ze niet weten hoe snel ze aan de slag moeten om 
deze manier van werken met honden in Nederland te introduceren.  
Beiden op hun eigen manier.  
 
KC de Hofstad begint met het trainen van behendigheid in maart 1979 en geeft in november 
1979 een eerste demonstratie “Behendigheid” op de grootste hondententoonstelling in Ne-
derland: de “Winner”.  
 
De grote honden springen 75 centimeter hoog. Voor de kleinere varianten worden de 
sprongen wat verlaagd en de vertesprong ingekort (vaste maten zijn hier niet voor). 
 

 

Kees Stoel  

Parcours verkennen door 
Marina Hageraats en 

Willem Maas 
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HISTORIE 
 

1983 
 
Op initiatief van de vereniging voor instructeurs O&O komt vanuit Engeland een viertal 
Agility coryfeeën over met auto en een aanhanger vol met Agility toestellen. Deze vier zijn 

niet de minsten namelijk Roger Farr, Peter 
Lewis, Angela en Bill Chuter. De bedoeling 
is om tijdens hun trip door Nederland de Be-
hendigheid te promoten.  
 
Op vier plaatsen worden deze demonstraties 
gehouden onder andere in Mijnsheerenland 
en op de grote parkeerplaats bij de KC Hoek-
sche Waard. Er was veel belangstelling voor 
en voor velen was dit de definitieve stap om 
dit spectaculaire spel ook zelf te gaan opzet-
ten bij hun vereniging.  
 
Het boek dat Peter Lewis tijdens deze dagen 
verkocht ging dan ook grif van de hand. Er 
stonden namelijk prachtige bouwtekeningen 
in. Het is zeker ook aan O&O te danken dat 
de behendigheid toen van de grond is geko-

men. Er werd een behendigheidscommissie opgericht en deze mensen gingen het land in 
om lezingen te geven over de behendigheid. 
 
Op 4 september verzoekt het bestuur van Cynophilia aan mw. Tittel-Schilperoort om samen 
met mw. v.d. Bogaard de mogelijkheid tot ontwikkeling van de behendigheid in Nederland 
aan te geven.  
 

1984 
 
Ondanks dat er nog maar een paar verenigingen waren die hiervoor de mensen hadden, 
werden de eerste wedstrijden georganiseerd.  
De verenigingen KC Hoeksche Waard, KC Amsterdam, KC Gouda, Zeeuws-Vlaamse KC, 
KC Rotterdam en de KC Gooi- en Eemland houden de eerste wedstrijden. Als keurmeesters 
worden meestal mensen uit het UK uitgenodigd.  
 
Op 15 januari ontvangt het bestuur van Cynophilia een conceptreglement met het verzoek 
dit samen met O&O vast te stellen. 
 
Bij veel verenigingen wordt naarstig gewerkt aan de toestellen. Ja! Toen moest alles nog 
zelf gemaakt worden. De tunnels worden betrokken van een fabriek die ze maakt voor ven-
tilatiekanalen, maar die ook zeer geschikt zijn voor ons doel. Voor ons worden er zelfs 
apart lussen aangezet om ze te kunnen verankeren. 
 

 

Bert van de Broek 
met Dorus 

Michèlle du Bois 
en Roy 
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HISTORIE 
 

1985 - 1986 
 
Het eerste Open Nederlands Kampioenschap Behendigheid wordt op 28 september 1985 te 
Hilversum gehouden en wordt georganiseerd door de KC Gooi- en Eemland.  
Voor de grote en de kleine honden worden een Jeugdklasse (12 tot 15 maanden), een Open-
klasse (vanaf 15 maanden) en een Veteranenklasse (honden vanaf 7 jaar) uitgeschreven. 
Men kan ook inschrijven voor Speel uw spel, Vakgenoten en een Hordenrace voor teams. 
De kosten bedragen fl. 15,- per hond voor de hele dag. Keurmeester is de Engelsman Roger 
Farr. Later wordt het officiële karakter van deze wedstrijd teruggedraaid zodat we moeten 
spreken over het eerste officieuze Nederlands kampioenschap. 
 

KC Roermond organiseert een behendig-
heidswedstrijd voor de Jeugdklasse negen 
tot elf maanden en de Openklasse ouder dan 
elf maanden. Inschrijfgeld fl. 20,- per hond. 
 
21 september Open Behendigheidswedstrijd 
KC Scheldezoom. 
 
Er moeten Nederlandse keurmeesters ko-
men, zo wordt in een vergadering van O&O 
besloten. Er wordt nagegaan bij welke vere-

nigingen behendigheid wordt gegeven. De in aanmerking komende vereniging krijgen be-
richt dat ze een naar hun mening geschikte kandidaat mogen voorstellen. Kandidaten ko-
men van de Zeeuws-Vlaamse KC, KC Gooi- en Eemland, KC Amsterdam, KC Gouda, KC 
Rotterdam. KC Roermond, KC Hoeksche Waard, KC Zwolle, twee bestuursleden van 
O&O, de Nederlandse Briard vereniging en er komt ook een aanmelding uit België.  
 
Als inleider wordt Roger Farr gevraagd. De cursus wordt in 1985 gegeven in het clubhuis 
van de KC Hoeksche Waard. De kosten bedragen fl. 35 per persoon. Het totaal aantal deel-
nemers is zestien. Een aantal van hen is nu nog steeds actief in de agility; Adri van den 
Bosch, Piet Plasmans en Dick Lodder en in België Wilfried Claes. 
 
Na enige misverstanden tussen Cynophilia en O&O en door tussenkomst van de Raad van 
Beheer wordt er een Werkcommissie O&O/Cynophilia in het leven geroepen met een ge-
scheiden takenpakket. In februari 1985 wordt de commissie geïnstalleerd. De leden zijn 
Hanneke Claus, Arie Lagewijk, Dick Lodder en Marian Tittel-Schilperoort. 
 
In 1986 komt er een inventarisatielijst beschikbaar met het aantal verenigingen dat aan be-
hendigheid doet. Er zijn dan al 33 verenigingen actief met behendigheid bezig en 11 zullen 
in de loop van 1987 beginnen. 
 
Op 21 september 1986 wordt in Rotterdam het eerste officiële NK gehouden na toestem-
ming van Cynophilia en O&O. O&O vraagt achteraf de titel niet te erkennen omdat de toe-
stellen niet aan de voorwaarden zouden voldoen. Het verzoek wordt door de Raad van Be-
heer afgewezen. 
 

 

Bob Veerman 
met leasehond 
Captain Baines 

van Loes van den Bogaard 

Maud Buiter 
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HISTORIE 
 

1987 
 
Er bestaat een klasse voor grote- en een klasse voor kleine honden (tot 40 centimeter 
schofthoogte). Tijdens wedstrijden zijn beide klassen verplicht. Andere klassen zijn faculta-
tief zoals de jonge-hondenklasse (tot 14 maanden) en de veteranenklasse (vanaf 7 jaar).  
 
Voor grote honden is de springhoogte 75 centimeter en voor de kleine honden 50 centime-
ter. Voor de kleine honden wordt de vertesprong ingekort tot 80 centimeter. 
 
Voor het eerst wordt er gesproken over een gedelegeerde die erop moet toezien dat het re-
glement juist wordt toegepast. De aspirant keurmeesters worden door de gedelegeerde ook 
beoordeeld op sociaal gedrag richting deelnemers en de organiserende vereniging. 
 
Aan het Open-NK mogen nu enkel deelnemers meedoen als zij lid zijn van een vereniging 
die erkend is door de FCI.  
 
Het Reglement Agility kost fl. 5.  
De afdracht per hond wordt verhoogd van fl. 1.-- naar fl. 2.--. 
 
De dames van Mastricht, de Vrind en G,revelink die aan de opleiding hebben deelgenomen, 
bedanken als aspirant-keurmeester wegens het niet meer actief zijn in de behendigheid. 
 
Van de keurmeesters komt de suggestie om de toestellen te keuren vóór de wedstrijddag. 
Dit initiatief wordt niet over genomen door de Werkcommissie. 
 
De Behendigheidscommissie O&O bestaat uit Marian Tittel-Schilperoort (voorzitter), Han-
neke Claus en Dick Lodder. De Werkcommissie van de KNK Cynophilia bestaat uit Joop 
de Reus, Tine Honing-Verbarendse, Hans Baretta en Boelo Engbers.  
Van de Raad van Beheer moeten deze commissies samengaan. Het is namelijk niet toege-
staan dat de vereniging van Instructeurs O&O aan een andere vereniging reglementen gaat 
voorschrijven (hier dus het Behendigheidsreglement). Dat is wel de taak van de KNK Cy-
nophilia. Zo ontstaat de Werkcommissie O&O/Cynophilia die verder gaat met de ontwikke-
ling van het reglement dat in een later stadium zal worden voorgelegd aan de FCI.  

Sjaak Nagelkerke 
met King 
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HISTORIE 
 

1988 
 
Namens de Werkcommissie O&O/Cynophilia dient de KNK Cynophilia op 25 oktober het 
verzoek in voor erkenning van het Nederlandse Reglement Behendigheid. Voor dit regle-
ment heeft het reglement van “The Kennel Club” model gestaan. 

 
Namens het bestuur van O&O 
worden door mevrouw M. van 
Eijkelenburg-ten Haaft op 23 no-
vember bij de KNK Cynophilia de 
volgende personen voorgedragen 
tot benoeming tot keurmeester be-
hendigheid: Loes van den Bo-
gaard, Loes Bijlhout, Hanneke 
Claus, Jannie van Heuven, Adri 
van den Bosch, Arie van Dam, 
Ger Dekker, Gerrit Kuik, Arie La-
geweg, Dick Lodder, Piet Plas-
mans, Chris de Groot, en Nelly 
Peters. Wilfried Claes blijft ge-
handhaafd op de lijst van aspirant 
keurmeesters totdat hij in België 
als keurmeester zal worden be-
noemd. 
 

Met ingang van 1 januari worden per wedstrijd de eerste tien geplaatsten van het Vast-
parcours geregistreerd. Dit moet doorgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat. De 
combinatie die twee keer bij de eerste tien eindigt, moet zich in 1989 inschrijven in een dan 
open te stellen selectieklasse. 
 
De Jonge-hondenklasse (honden tot 15 maanden) wordt opgeheven. Het is op wedstrijden 
niet meer mogelijk om met dezelfde hond in meerdere klassen in te schrijven. 
 
Het voorstel om de naam keurmeester te wijzigen in scheidsrechter wordt door de Werk-
commissie afgewezen. Men conformeert zich aan de titulatuur volgens het KR. 
 
De KC Amsterdam organiseert haar eerste Internationale behendigheidswedstrijd met 150 
deelnemers . Keurmeesters zijn de dames Hanneke Claus en Loes Bijlhout. 
 

 

Tom Meijnen 
en Doortje 

Weer op het podium 
van L naar R 
Monique Kist 
Ronald Kip 

Ben Willemse en 
Mieke Koomen 
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HISTORIE 
 

1989 
 

Het NK is een open kampioenschap. De 
winnaar is een Belg. Bij de prijsuitrei-
king wordt het Wilhelmus gespeeld. 
 
De afstand tussen de opeenvolgende 
hindernissen wordt ten minste vier me-
ter in de looprichting.  
 
Dick Lodder publiceert de eerste richt-
lijnen voor wedstrijdsecretariaten en de 
wedstrijdorganisatie. 
 
De minimum leeftijd van een hond 
moet vijftien maanden zijn om aan 
wedstrijden te kunnen deelnemen. 
Deelnemers aan wedstrijden moeten lid 

zijn van een door de Raad van Beheer erkende vereniging. 
 
Voor het NK mogen degenen inschrijven die in 
1988 in de klasse grote- of kleine honden één keer 
bij de eerste tien van het Vast-parcours zijn geëin-
digd of in 1989 één keer bij de eerste 20% van de 
uitslag van het Vast-parcours bij wedstrijden die-
vóór 1 september zijn geëindigd. 
 
Marian Tittel-Schilperoort heeft op verzoek van de 
Raad, zitting genomen in de FCI Agility-
commissie. De eerste vergadering vindt plaats op 
30 september in Straatsburg. Er zijn vier leden 
aanwezig: Nederland, België, Frankrijk en Zwitser-
land. Het werk van de Commissie bestaat onder 
andere uit: het internationaal Agility-reglement op-
stellen en over wijzigingen besluiten, reglement opstellen voor het EK, gedelegeerden be-
noemen voor het EK, na ieder EK het verloop evalueren en aan de hand daarvan zo nodig 
reglement(en) aanpassen, het toewijzen van het EK voor komende jaren en het bijhouden 
van een keurmeesterslijst van alle landen. 

Deelnemer 
”Al jaaaaren de jongste” 

Kitty Bergman 
met Dido 

Groepsfoto van 
G&G en Beh.ver. 

De Nevelhorst 
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HISTORIE 
 

1990 
 
Internationaal worden er pogingen ondernomen om tot een Midi-klasse te komen. In De-
nemarken en Frankrijk wordt dit alvast ingevoerd. 
 
Het Wedstrijdkampioenschap (samentelling van uitslagen van het wedstrijdseizoen) wordt 
voor alle klassen (met uitzondering van de A-klasse en de Veteranenklasse) ingevoerd. 
 
Naast het feit dat honden getatoeëerd moeten zijn, dienen ze nu ook in het bezit te zijn van 
een rashondenlogboek (voor rashonden) of een werkboekje (voor rasloze honden). 
 

 
 
Hanneke Claus stopt als keurmeester en als lid van de Werkcommissie O&O/Cynophilia; 
zij wordt in de Werkcommissie opgevolgd door Erik Kerkhof. 
 
De titel Nederlands kampioen kan alleen worden behaald door een combinatie die woon-
achtig is in Nederland. Aan het NK doen 45 grote honden mee (15 uit de B- en 30 uit de C-
klasse) en 15 kleine honden (5 uit de B- en 10 uit de C-klasse). 
 
De schrijver wordt verzocht zich niet meer in de onmiddellijke nabijheid van de keurmees-
ter op te stellen maar aan de rand van de ring. 

 
Een bewijs van lidmaatschap van een 
door de Raad erkende vereniging moet 
door de deelnemers op wedstrijden ge-
toond kunnen worden. 
 
De “Royal Canin Masters” krijgt zijn 
definitieve vorm. Door Royal Canin 
worden negen wedstrijden uit het re-
guliere circuit aangewezen die meetel-
len voor de Nederlandse “Royal Canin 
Masters”. Een puntentelling van zeven 
gelopen wedstrijden is geldig om in 
aanmerking te komen voor deelname 
aan het Europese Royal Canin Mas-
ters-kampioenschap. 
 
Aanbevolen wordt niet alle sprongen 
op maximale hoogte te zetten om een 
bepaalde grootte van hond te bevoor-
delen of te benadelen.  

Nico Habermehl 
met Juultje 

Natasja v.d. Straat 
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HISTORIE 
 

1991 
 
De elektronische tijdwaarneming wordt voor het Vast-parcours verplicht. Er geldt een aan-
lijngebod op het wedstrijdterrein. 
 
In dit jaar nemen de beste twintig grote honden uit de B- en de beste vijfentwintig uit de C-
klasse deel aan het NK.  
Voor de vijftien kleine honden blijft dit vijf uit de B- en tien uit de C-klasse. 
 
Nelly Peters en Wilfried Claes geven aan per 01-01-1992 te stoppen als aspirant keurmees-
ter. Wilfried Claes gaat verder als keurmeester in België. 
 
Jan van Driel geeft aan een Veteranencompetitie te willen opzetten. Omdat deze klasse 
geen officiële wedstrijdklasse is, wordt het voorstel afgewezen.  
 

1992 
 

Op 1 april wordt de Federatie Hondensport Nederland 
(FHN) opgericht als gevolg van het erkenningsbeleid 
van de Raad van Beheer en omdat sommige Kynolo-
genclubs geen toestemming willen geven voor een an-
dere vereniging met beperkt takenpakket in hun rayon. 
Elke vereniging, stichting of particuliere instelling die 
actief is op het gebied van de hondensport kan zich bij 
de Federatie aansluiten. 
 
Nederland maakt voor het eerst kennis met het feno-
meen “Handlersdagen”. Tijdens deze instructiedagen 
krijgen combinaties les van gerenommeerde (in-
ter)nationale instructeurs. 
O&O organiseert zoals ieder jaar weer basiscursussen 
voor behendigheidsinstructeurs . 

 
Per 1 januari wordt de akkoordverklaring (verklaring van de vereniging waarvan men lid is 
en waarbij men traint) ingevoerd. Omdat er inmiddels velen bij- en in losse trainingsgroep-
jes bezig zijn met de sport, leidt dit direct tot grote protesten. 
 
Het Vast-parcours moet vóór 10.30 uur aangevangen zijn. De schutting moet voor de Vete-
ranenklasse op 120 graden gezet worden. Als dat niet kan, moet het toestel door een ander 
toestel vervangen worden. 
 
De Raad heeft geen bezwaar om in offici-
ele stukken de naam Agility te gebruiken 
mits (tussen haakjes) de naam Behendig-
heid vermeld wordt. 
 
Door de KNK Cynophilia wordt een team 
uitgezonden naar het eerste EK. Dick 
Lodder wordt aangesteld als Technisch 
coach van het team. Het EK vindt plaats 
in St Vulbas (bij Lyon) in Frankrijk.  
Het Nederlandse kleine-hondenteam 
wordt Europees Kampioen.  
 
Het aantal selectiewedstrijden wordt ver-
hoogd van negen naar twaalf. De beste 
vijf resultaten worden in aanmerking ge-
nomen voor de promotie- en degradatie-
regeling. Gestreefd wordt de wedstrijden 
zoveel mogelijk regionaal te spreiden. 

De Belg 
Jean-Pierre Verbesselt 

is een welkome gast 
op de Nederlandse 

agility-velden 

Op de voorgrond 
Jan Woldendorp 

met Ratler 
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HISTORIE 
 

1993 
 
De discussie over, Large, Medium en Small loopt al vanaf het ontstaan van de sport mee. 
Ronald Mouwen schrijft in een brief van 7 december over de schofthoogte van de honden 
in relatie tot de te springen hoogte. Ook breekt hij een lans om de toestellen en afmetingen 
aan de kleine honden aan te passen.  
 
Het eerste Nederlandse tijdschrift speciaal voor de behendigheid “Het Contactvlak” komt 
uit. De redactie wordt gevormd door Ronald Mouwen, Frank van Nimwegen en Nicole 
Veerman. De eindredactie is in handen van Aukje Swarte en Bob Veerman. De naam van 
het blad ontspruit aan de hersenen van Caroline van Nimwegen. 
 
Op een demonstratiewedstrijd in Bern bestaat het Nederlandse team uit Aukje Swarte met 
Argon, Caroline ven Nimwegen met Gento, Jan - Willem van der Plas met Basco en Ronald 
Mouwen met Cheryl.  
Bij de “Slalom op tijd” wordt Gento eerste in een tijd van 2,86 seconden. 
 
Binnen de reguliere wedstrijden ziet een nieuwe competitie het daglicht: de “Denkadog 
Jumping Star”. Een aantal wedstrijden wordt aangewezen als voorronde op de finale.  
Denkadog wordt vertegenwoordigd door Evelien Kloosterboer. 
 
De eerste verkiezing “Keurmeester van het jaar” wordt uitgeschreven onder de lezers van 
“Het Contactvlak”. Adri van den Bosch wordt eerste, Piet Plasmans tweede en Dick Lodder 
derde. In dit jaar stopt Chris de Groot als keurmeester. 
 
De Franse Royal Canin organisatie, die elk jaar de Europese “Royal Canin Masters” spon-
sort, besluit te stoppen met deze wedstrijd. Royal Canin Nederland wijzigt de naam “Neder-
lands kampioenschap behendigheid Royal Canin Masters” in “Finale Royal Canin Mas-
ters”. Dit om verwarring te voorkomen met het Nederlands kampioenschap dat door de 
KNK Cynophilia wordt georganiseerd.  
 
De afdracht per deelnemende combinatie gaat omhoog van fl. 2.-- naar fl. 3.--. 
 
Erik Kerkhof stopt als lid van de Werkcommissie; Frank van Hoesel en Piet Plasmans ko-
men in zijn plaats. Marian Tittel - Schilperoort wordt als adviseur van de KNK Cynophilia 
aan de commissie toegevoegd. 
 
Binnen de FCI worden de eerste voorstellen gelanceerd om tot 4 klassen te komen; D (mo-
losser klasse) A (kleine honden), B (medium honden) en C (grote honden). De respectieve-
lijke spronghoogten zijn 55, 40, 55 en 65 centimeter. 
 
Dit jaar zijn er 21 officiële wedstrijden met in totaal 4300 combinaties. Naar schatting be-
loop het aantal recreatieve combinaties in Nederland 12.000.  
 
Els Piroli en Dick Lodder bieden de uitslag aan van een enquête die onder de wedstrijd-
deelnemers is gehouden. Onderwerpen zijn onder andere: het aantal klassen, de start en fi-
nishlijn, het aantal te behalen “U”tjes en de schofthoogte in relatie tot de springhoogte. 
 

Even poseren 
van L naar R 

Heleen Houwaert 
?? 

Bob Veerman 
Cathy McDonald 
Aukje Swarte en 
Ronald Mouwen 
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HISTORIE 
 

1994 
 
Er wordt een gescheiden Nederlands kampioenschap voor ras- en rasloze honden inge-
voerd. Zij strijden respectievelijk om de titels “Behendigheidskampioen” en “Behendig-
heidstopper”. Onder het motto “Rashond, Rasloos; who Cares?” wordt door de deelnemers 
actie gevoerd voor de prestatie van de hond en niet de afkomst. 
 
De lezers van “Het Contactvlak” kiezen weer de keurmeester van het jaar. De uitslag is ge-
lijk aan die van 1993. 
 
Promotie en degradatie van en naar de C-klasse vindt plaats door middel van plaatsingcij-
fers. Aan het eind van het seizoen degradeert één derde van de C-klasse naar de B-klasse en 
promoveert één derde uit de B-klasse naar de C-klasse. De C-klasse wordt uitgebreid naar 
66 grote- en 22 kleine honden.  
 
Er moeten minimaal drie “U”tjes (met maximaal één fout of maximaal 5,99 seconden tijds-
overschrijding) behaald worden om door te stromen van de A- naar de B-klasse. 
 

Nederland organiseert het EK 
in de Rijnhallen te Arnhem. 
Keurmeesters zijn Wilfried 
Claes (B) en Piet Plasmans 
(NL). Als speaker van dit 
spektakel weet Frank van 
Nimwegen een grandioze sfeer 
te creëren. 
 
Loes van den Bogaard neemt 
afscheid als keurmeester. 
 
Op de FCI Agility-vergadering 
wordt de indeling in drie klas-
sen (grote-, medium- en kleine 
honden) niet aanvaard. 
 
Tijdens de Wereldshow in 
Bern worden er Internationale 
behendigheidswedstrijden ge-
houden en tevens het Wereld-
kampioenschap Fly-ball. Dit 
moeten echter wel dezelfde 
honden zijn die ook de behen-
digheid lopen. Het evenement 
wordt georganiseerd door Pe-
digree Pal. Voor Nederland 
wordt Dick Lodder gevraagd 
om een team van vier personen 
samen te stellen. Uitgenodigd 
worden Jeanne Willemse met 
Border Collie Alice, Anja Smit 
met Australian Cattledog Dig-

ger, Frank van Nimwegen met Tervuerense Herdershond Gento en Ronald Mouwen met 
Border Collie Cheryl. De behendigheid wordt gekeurd door John Gilbert, die ook samen 
met zijn vrouw de Fly-Ball keurt. Een heel spektakel, een prachtige accommodatie, maar 
een toch wel wat gladde vloerbedekking. Want naast de behendigheid moeten dezelfde 
honden ook de Fly-ball lopen. Een aantal honden krijgt al snel wat dunne plekken maar ge-
lukkig zit Ronald in het team die samen met Anja de poten intapet en zodoende weten ze 
zelfs de Fly-ball te winnen. Ronald behaalt ook bij de behendigheid succes. Hij wordt eer-
ste op één van de twee te lopen parcoursen. 
De tweede en tevens laatste Denkadog Jumping Star competitie- en finale vinden plaats. 

Op de foto 
niet Ko Kole 

maar Ruud Peschier 
met Tessa de hond van 

René Groeneveld 
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HISTORIE 
 

1995 
 
Marian Tittel-Schilperoort wordt, als afgevaardigde van Nederland, in de FCI Commissie 
Agility opgevolgd door Tine Honing-Verbarendse; de secretaris van de Werkcommissie. 
 
Een nieuw wedstrijdsysteem doet zijn intrede met gevolgen voor alle klassen (A, B en C). 
Ook doet het fenomeen kwalificatiewedstrijd voor het EK zijn intrede. 
 
Aanvankelijk konden deelnemers klachten en suggesties rechtstreeks kwijt aan de Werk-
commissie. Met ingang van dit jaar vervalt deze mogelijkheid en wordt men geacht via de 
regionale- en rasverenigingen te communiceren. In de herfst wordt door de KNK Cynophi-
lia een Overlegvergadering uitgeschreven, waarvoor men vanuit de genoemde verenigingen 
agendapunten kan aandragen. Ruim vijftig verenigingen geven acte de présence.  
 

 
 
In het voorjaar wordt een opleiding tot keurmeester open gesteld door de KNK Cynophilia. 
Arie van Dam vindt het tijd om te stoppen als keurmeester. 
 
De acties om de splitsing op het NK in rashonden en rasloze honden ongedaan te maken, 
duren onverminderd voort. 
 
Jaap en Iris Arnold zetten zich in om tot de mini-, midi- en maxi-klassen te komen met als 
basis de relatie tussen de te springen hoogte en de schofthoogte van de honden. 
 
Op 1 mei trekt O&O zich terug uit de Werkcommissie. Reden hiervan is dat O&O de regel-
geving voor behendigheidswedstrijden niet meer ziet als één van haar kerntaken.  
De afgevaardigden van O&O worden door Cynophilia benoemd als adviseur van de Werk-
commissie. 
 
Op 2 juli wordt een vereniging van behendigheidsdeelnemers opgericht onder de naam 
“Band” Het interim bestuur bestaat uit Benny Willemse (voorzitter), Caty Both (penning-
meester), Peter Fekkes (secretaris), Sandra van Persie en Rick Molenkamp. De doelstelling 
van de vereniging is de bevordering van de behendigheid in al zijn facetten. 
 
In juni worden er tijdens de World Dog Show in Brussel Internationale behendigheidswed-
strijden gehouden en vindt ook het Wereldkampioenschap Fly-ball plaats. Dit evenement 
wordt georganiseerd door Pedigree Pal. Voor Nederland stelt Dick Lodder het volgende 
team van vier personen samen; Caroline van Nimwegen met Tervuerense Herdershond 
Gento, Ben Willemse met Border Collie Alice, Anja Smit met Australian Cattle Dog Dig-
ger en Theo Panen met Tervuerense Herdershond Shaggy. Wederom behaalt het Neder-
landse team de “World Fly-ball Trophee”. 

Franca Raaymakers 
met Bettie 
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1996 
 

Er vindt een aantal belangrijke 
wijzigingen in het Reglement 
Behendigheid plaats. Hoogtes 
worden aangepast, de schutting 
voor kleine honden verlaagd en 
op een minder scherpe hoek ge-
zet. De cavaletties, het pauzevak 
en de waterbak verdwijnen als 
officieel toestel. 
 
Om overbevolking van de B-
klasse tegen te gaan wordt de 
klasse-indeling in die zin gewij-
zigd dat er een B1- (2e graad) en 

een B2-klasse (3e graad) komt. Vrijwel jaarlijks wordt de omvang van klassen aangepast. 
 
Een andere grote verandering is het mee laten tellen van de Jumping voor het wedstrijd-
klassement. Voor de Jumping wordt eveneens de SPT ingevoerd. Ook Europees wordt dit 
met ingang van dit jaar toegepast. 
 
Het jaar 1996 wordt ook gekenmerkt door het overlijden van Ko Kole. Een graag geziene 
(inter)nationale deelnemer met zijn Gos d’Atura “Nero”. 
 
Mede door druk vanuit het deelnemersveld wordt afgezien van een gescheiden Nederlands 
kampioenschap voor rashonden en rasloze honden. De titels “Behendigheidskampioen”en 
“Behendigheidstopper” worden afgeschaft. De titel “Winnaar Behendigheid” komt hiervoor 
in de plaats. 
 

 
 
De FCI zet het Europees kampioenschap om in een Wereldkampioenschap. Jaarlijks doen 
meer en meer landen mee aan dit spektakel. Anja Smit wordt Technisch coach van het Ne-
derlandse team; dit is het eerste jaar dat het Nederlandse Agility-team gaat werken met 
twee coaches.  
 
Hilda Schriek wordt met haar Sheltie Blues Wereldkampioen bij de kleine honden. 
 
De akkoordverklaring wordt afgeschaft. Bij het Nederlands kampioenschap worden rasloze 
honden en rashonden weer bijeen gevoegd. Als een rashond wint krijgt deze de titel van 
“Kampioen” en wint een rasloze hond dan krijgt deze de titel van “Topper”. 
 
De KC Zoys boekt een record.  
De vereniging organiseert dit jaar voor de derde maal het NK. 

Roy Fonteyn 
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1997 
 
Marian Tittel-Schilperoort neemt afscheid van de Werkcommissie. 
 
Er wordt wederom een andere puntentelling ingevoerd, met dit keer een groter verschil in 
telling tussen de grote- en kleine honden. 
 

“Het Contactvlak” geeft voor de WK-
supporters een extra editie uit. Jeanne Wil-
lemse ontpopt zich als de mondiale animator 
tijdens dit evenement. Het WK vindt dit keer 
plaats te Kopenhagen. 
 
De WK-selectiewedstrijd wordt gehouden in 
Koewacht. Twintig grote en twintig kleine 
honden maken uit welk team Nederland ver-
tegenwoordigt op het WK in Denemarken. 
 
De Werkcommissie stelt een Technische 
commissie (TC) aan die voorstellen doet aan 
de Werkcommissie over de organisatie van 
wedstrijden en de reglementering. Verder 
bundelt zij individuele suggesties van deel-
nemers aan wedstrijden en voorziet zij deze 

van een advies voor de Werkcommissie. De TC wordt samengesteld uit keurmeesters, wed-
strijdlopers en organisatoren van wedstrijden. In de TC komen Relinde Peschier, Dick Lod-
der, Ruud ten Hoeve en John Verbrugge. 
 
Vereniging “BAND” schrijft een enquête uit onder de behendigheidsdeelnemers. De enquê-
te omvat vragen over de gehele breedte van de sport. De resultaten worden aan de Werk-
commissie aangeboden.  

1998 
 
Omdat Dick Lodder het WK in Maribor (Slovenië) keurt, wordt Adri van den Bosch ge-
vraagd dit jaar als coach te fungeren. 
 

Voorwaarde als keurmeester op 
de FCI-lijst is twee jaar na be-
noeming met minimaal vijf C-
wedstrijden als ervaringscriteri-
um. 
 
De WK selectiewedstrijd wordt 
gehouden in Zoetermeer.  
Hilda Schriek krijgt een vrijstel-
ling en is zeker van deelname 
aan het WK in Maribor. 
 
De klimlatten worden tien à 
twaalf mm dik. De kleur van lat-
ten en leggers wordt eenderde 
wit.  
 
De keurmeestervergadering en 
de gecombineerde vergadering 
van keurmeesters en Cynophilia 
smelten samen.  
 
De Royal Canin-wedstrijden 
komen te vervallen.  

Willem van Son 
en Nick 

Herma Jansen 
en Dante 
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1999 
 
De startlicentie wordt als proef ingevoerd. 
Inschrijven voor wedstrijden kan nu door 
bij de betaling het licentienummer te ver-
melden. Inschrijfformulieren worden hier-
door overbodig. 
 
Cynophilia geeft een gratis boekje uit, 
waarin alle wedstrijdgegevens vermeld 
staan. 
 
Jan van Driel start op eigen initiatief een 
Veteranencompetitie. De eerste Vetera-
nendag wordt in Dieren gehouden. Honden 
met een schofthoogte onder de 33 cm. zijn 
ook welkom, ongeacht hun leeftijd. 
 
In Tolbert wordt door “BAND” de tweede 
Internationale Handlersdagen georgani-
seerd met Marco Mouwen, Urs Inglin en 
Gitte Hanssen. 
 
De Band-List doet haar intrede op het in-
ternet. 

 
De vierde en laatste wedstrijd om de Ko Kole-Bokaal wordt gehouden te Koewacht bij de 
Zeeuws-Vlaamse KC. 
 
De stichting “Voedselhulp voor Kinderen” organiseert met Roberto Groot een benefiet 
wedstrijd “Teams voor Kosovo” hetgeen een overweldigend succes wordt. 
 
In Houten wordt door de Border Collie Club Nederland een Border Collie Interland gehou-
den. 
 
In Utrecht stopt de “ATU” (wedstrijdlopers trainingen) met haar activiteiten, een aantal 
deelnemers start verder naar het zuiden onder de naam “Trust”. 
 

Piet Westelaken 
overhandigt 

Alex Kimps (B) 
een verdiende beker 

Arie Teeuw 
met Leslie 
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2000 
 

Voor het eerst verschijnt het boekje 
“Behendig door Nederland”. Hierin 
wordt een volledig overzicht gegeven 
van de wedstrijden met alle benodigde 
gegevens. Dit boekje zal tot en met 
2002 de programmagids zijn voor be-
hendig Nederland. De bedenkers, uit-
voerders en promotors zijn Relinde Pe-
schier en Wilco van Tellingen. 
 
Dit is het eerste jaar dat honden vanuit 
Europa, met in achtneming van de ge-
stelde regels en dus zonder quarantaine, 
mee mogen naar de bakermat van de 
sport; Engeland. Pedigree UK sponsort 
al jaren een hondenevenement dat in 
december tijdens “Olympia” te Londen 

gehouden wordt. Olympia is een groot Internationaal paardenevenement. Veel internationa-
le springruiters hebben hier een wedstrijd. Ook worden er tal van demonstraties gehouden. 
Tevens vindt hier jaarlijks een prestigieus Engels agilitykampioenschap plaats. Pedigree 
UK stuurt voor het eerst een uitnodiging naar een aantal Europese landen en vraagt een 
handler met een hond af te vaardigen voor deelname.  
Bij dit eerste internationale evenement wordt Nederland vertegenwoordigd door Cathy 
McDonald met haar hond Gayle. 
 
De IMCA( Internationale Mix & Breed Championship Agility / het WK voor alle rassen) 
start een WK voor ras- en rasloze honden, omdat rasloze honden uitgesloten zijn voor het 
WK dat georganiseerd wordt door de FCI. Nederland doet dit jaar niet mee. 
 
Er wordt door Cynophilia opnieuw een opleiding aspirant-keurmeester gegeven. 
 
De startlicentie wordt definitief ingevoerd.  
 

 
 
Het Wereldkampioenschap vindt in Helsinki (Finland) plaats. 
 
Het Nederlands Kampioenschap wordt verschoven naar juni. 
 
Dit jaar wordt er tweemaal een Mini-Interland georganiseerd tussen België en Nederland. 
In België wordt deze wedstrijd gewonnen door de Belgen en in Nederland door de Neder-
landers. De organisatie is in handen van Susan Ophorst en Jean-Pierre Verbesselt. 
 
“Het Contactvlak” houdt na zeven jaar op te bestaan. Een deel van de informatievoorzie-
ning wordt overgenomen door “BAND”. 

Simone Hoving 

Nel van Vianen 
met Lycka 
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2001 
 

Het jaar wordt gekenmerkt door 
de uitbraak van Mond- en 
Klauwzeer waardoor veel wed-
strijden geen doorgang vinden.  
 
Nederland doet voor het eerst 
mee aan de IMCA dat dit jaar 
gehouden wordt in Tsjechië.  
 
Het WK wordt gehouden in 
Porto (Portugal). Dit is de laats-
te keer met de indeling Stan-
dard en Mini.  
 
Gekoppeld aan de deelname op 
Olympia 2000 is er een uitno-
diging voor deelname aan het 
eerste International Agility 
Event te houden op de Crufts. 
Ook hieraan neemt Cathy Mc-
Donald met Gayle deel. De in-

ternationale Agility-wedstrijd wordt gehouden voor de “standard dogs” 
 
Cynophilia stuurt wederom een afgevaardigde naar de internationale Agility-wedstrijd die 
gehouden wordt op Olympia. Ton van der Laar met zijn hond Rex vertegenwoordigt Neder-
land op deze wedstrijd. 
 

2002 
 
De indeling in Large (>43 cm), Medium (35-43 cm) en Small (<35 cm) wordt uiteindelijk 
ingevoerd. Het effect hiervan is voornamelijk een tweedeling van de bestaande kleine hon-
denklasse. Slechts een gering aantal kleine ‘grote honden’ komt in de Mediumklasse te-
recht. 
 
Het eerste WK met deze nieuwe indeling vindt plaats in Dortmund. Dit betekent dat de 
teams nu uit elk drie honden bestaan en dat het slechtste resultaat niet meer wegvalt.  
 
Ton van der Laar met zijn hond Rex vertegenwoordigt Nederland op de Internationale Agi-
lity-wedstrijd op de Crufts. Ton behaalt een 3e plaats. 
 
Nederland vaardigt een ploeg af naar de finale om de Agility-Welt-Cup. Dit is geen finale 
om een Wereldbeker, maar een finale om een cup die door het Agility-Welt-Magazine be-
schikbaar wordt gesteld. Er doen ca. acht landen aan mee. Per land mogen twintig combina-
ties meedoen. In eigen land worden hiervoor selectiewedstrijden gehouden. De finale vindt 
plaats in Emmendingen in Duitsland. In de finale behaalt Bianca van Gastel met haar hond 
Diestro bij de Large-honden de eerste plaats en met haar hond Buster de derde plaats. Floor 
Goddijn met haar hond Bommeltje behaalt bij de Small-honden de eerste plaats. 
 
Bianca van Gastel met haar hond Diestro vertegenwoordigt Nederland bij de Internationale 
Agility-wedstrijd tijdens Olympia. 
 
Vanaf 2002 mogen er ook rashonden aan de IMCA meedoen. Er gaan vijf honden uit elke 
klasse mee welke, op speciale wedstrijden, geselecteerd worden uit de C-klasse van de 
FHN en de B2/C-klassen van Cynophilia. Natasja Ebben wordt met Djoura Kampioen in de 
Small-klasse. 
 
Tijdens de Wereldwinner Dog-Show die dit jaar in Amsterdam gehouden wordt, wordt 
eveneens een CACAIG georganiseerd. 

De podiumplaatsen 
op het NK 2001 te Cuijck 

van L naar R 
Nico Habermehl 
Monique Kist en 
Leo Mouchart 
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2003 
 
“Behendig door Nederland” wordt opgenomen in “Agility-Club” het blad van de vereniging 
Band. Het zal begin elk jaar verschijnen als “Nulnummer” en de taak als programmagids 
voor Behendig Nederland overnemen. 
 
De B2-klasse bij de kleine honden (Medium en Small) wordt afgeschaft en samengevoegd 
met de C-klasse.  
 

 
 
Louise Mieras, verhuist naar het buitenland. Daarom vindt het “Afscheid van Koewacht” 
plaats. Vanaf het begin neemt Koewacht in de behendigheid een prominente plaats in en 
houdt de oudste behendigheidsbokaal, de Louise Mieras ‘LM’-Bokaal in ere. 
 
Naar IMCA gaan vier Small - (<35 cm), vier Medium - (>=35 cm maar < 43 cm) en vier 
Large honden (>= 43 cm) uit de klassen C van de FHN en B2 en C van Cynophilia.  
Rob Peen met Twister wordt bij de Large kampioen. 
 
Het Wereldkampioenschap vindt plaats te Liévin in Frankrijk. 
 
In België vindt het Wereldkampioenschap voor Belgische Herdershonden plaats. Hieraan 
mogen per land acht combinaties meedoen. 

 
Bij de finale om de Agility-Welt-
Cup wordt Bianca van Gastel 
met Diestro wederom eerste. Ca-
thy McDonald bezet met Gayle 
de tweede plaats. Ook is er een 
tweede plaats voor Floor God-
dijn met Bommeltje. 
 
Het jaar wordt afgesloten en het 
volgende jaar geopend met een 
nieuw fenomeen: Team Winter-
competitie, georganiseerd door 
‘BAND’. 
 
Volgend op de Olympia-
wedstrijd, december 2002, ver-
toont Bianca met Diestro op het 
“groene tapijt” van Crufts haar 
kunnen tijdens de Internationale 
Agility wedstrijd.  

Cathy McDonald 
met Gayle 

Lachende winnaars 
van L naar R 

Harold van Kesteren 
Bert Bouwman, 
Cora Jansen en 
Debby Leensma 

Bianca van Gastel 
met Rex de hond van 

Ton van der Laar 
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2004 
 

De toestelkeuring wordt verplicht. Uiterlijk tien weken 
voor een wedstrijd moeten de toestellen gekeurd worden, 
onvolkomenheden kunnen dan nog verholpen worden. Bij 
serieuze problemen volgt een herkeuring. 
 
Vanuit de A - klasse kan alleen nog gepromoveerd wor-
den door driemaal een foutloze “U” te behalen op een 
Vast-parcours. Het aantal promoties naar de B1-klasse 
valt drastisch terug.  
“BAND” brengt een boekje uit voor beginnende wed-
strijdlopers met informatie, regelgeving en tips. 
 
Dit jaar vindt er voor het eerst een voorselectie plaats 
voor het WK. Tijdens een aantal selectietrainingen op 
kunstgras wordt bepaald wie deelneemt (individueel en/of 

team) aan de WK te Montechiari in Italië.  
Natasja Kelders-Ebben met Sheltie Djoura wordt Wereldkampioen in de Small-klasse. 
 
De inmiddels traditionele “Veteranendag” wordt georganiseerd op het terrein van de Bran-
dersstad. De organisatie is zoals vanouds in handen van Anneke en Jan van Driel. 
 
De Nederlandse Sheltie Vereniging organiseert de eerste Internationale Sheltie Agility 
wedstrijd met CACIAG in Liempde met 100 deelnemers.  
 
Totaal zijn er dit jaar 38 Cynophilia-, 7 VDH- en 4 Rasverenigingen-wedstrijden gelopen. 
Samen 49 (is 65 wedstrijddagen) die werden gekeurd door vijftien keurmeesters (inclusief 
de buitenlanders). Totaal aantal deelnemers aan wedstrijden 8900, daar komen nog eens bij 
de aantallen van de wedstrijden georganiseerd door de Rasverenigingen namelijk Duitse 
Herdershonden, Belgische Herdershonden, Border Collie's en Sheltie's totaal 600, we ko-
men dus ruwweg op 9500 inschrijvingen op wedstrijden.  
 
De vereniging met de meeste deelnemers op een eendaagse wedstrijd was de KC Pampus 
met 374, op een tweedaagse wedstrijd was dat KC Arnhem met 420 deelnemers. Vereni-
gingen met het grootste aantal deelnemers in de B1-Large waren KC Amsterdam en KC 
Arnhem met 156.  
 
Gemiddeld lopen er in de B1-Large 145 honden, in de Medium 38 en in de Small 22 hon-
den. In de B2-Large gemiddeld 70, de C-Large 73, C-Medium 50 en C-Small 29 honden.  
In de Veteranenklasse M/S bij elkaar 4 honden en Veteranen-Large 15 honden.  
 
Het aantal wedstrijddeelnemers in de Agility stijgt nog steeds, worden er tot 30 september 
2003 1639 startlicenties voor wedstrijden afgegeven; op 30 september 2004 zijn dat er 1751 
een stijging van 7 %. 
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PRÉ-2005 
 
Na het behalen van drie foutloze podiumplaatsen (waarvan minimaal één op het Vast-
parcours) kan direct gepromoveerd worden naar de volgende klasse.  
Hierdoor komt het Wedstrijdkampioenschap te vervallen. Ook wordt het aantal honden in 
de tweede en derde graad aangepast. 
 
Dick Lodder treedt na 20 jaar terug als Agility - keurmeester. 
 
Cynophilia gaat de communicatie met en door de verenigingen verbeteren door middel van 
het uitgeven van een gratis digitaal maandblad “Cynonieuws”.  

Nienke ter Hennepe 
met Elli 


