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Adres 
HSV de Nevelhorst 
Baarleweg 8 
6941 RD Didam 
Let op: het terrein is vanaf 8.00 uur geopend  voor deelnemers 

Wedstrijdleiding 
Jacky Oonincx tel. 06-536117732 
Jacqueline de Reus tel. 06-40118408 
email: wedstrijdnevelhorst@gmail.com 

Dierenarts 
Bel 0900-9349 
Dierenartsenpraktijk ‘t Holland 
Locatie Duiven: Spoorallee 24, 6921 HZ 
 
 
Spoedeisende hulp: 
 
Bel 088-0056680  
Rijnstate ziekenhuis, locatie arnhem 
Wagnerlaan 55 
6815 AD Arnhem 
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Voorwoord 
 
Van harte welkom op onze agility promotiewedstrijd bij HSV de Nevelhorst in Didam. 
Ondanks alle aanpassingen hopen we dat jullie een fijne, sportieve dag zullen hebben. Neem 
even de tijd om de regels vooraf door te lezen.  
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn tijdens deze dag kunnen jullie altijd iemand van 
de wedstrijdleiding aanspreken. 
Gedurende de dag zal MC Leon aanwezig zijn om iedereen te voorzien van de nodige 
informatie en entertainment. Hiervoor alvast bedankt! 
Danielle van Dam zal aanwezig met een stand dus breng haar gerust een bezoekje. 
Graag willen we onze sponsors Edwin Jansen Speciaalvoeders ‘Belcando’ , Danielle van 
Dam en Debby’s diervoeders Didam hartelijk bedanken voor hun sponsoring. 
Deze wedstrijd zou niet plaats kunnen vinden zonder de hulp van al onze vrijwilligers, heel 
erg bedankt hiervoor.  
Tot slot zouden we jullie willen vragen ons terrein en de omgeving netjes en schoon achter te 
laten en de ontlasting op te ruimen.  
 
Namens HSV de Nevelhorst, 
Jacky Oonincx en Jacqueline de Reus 
 
 
 
huisregels en corona maatregelen 
 
Algemene corona regels 
 

● Heb je klachten: blijf thuis en laat je ze snel mogelijk testen  
● Houd 1,5 meter afstand van anderen( uitzondering tijdens het sporten)  
● Was vaak je handen 
● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteiten klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!  

● Vermijd drukte  
● Schudt geen handen  

 
Tentjes en tuintjes: 
  

● Rondom de ringen zijn geen tenten toegestaan.  
● Tenten (met evt een klein tuintje) kunnen op het aangegeven veld worden geplaatst  

 
Openingssecretariaat:  

● Er is geen openingssecretariaat. Graag je startnummer zelf thuis opschrijven en bij je 
dragen  
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Verkennen: 
● Het dragen van een mondkapje is verstandig, maar niet verplicht  
● Tijdens het verkennen blijf je lopen. Stilstaan is niet toegestaan!  
● Overleg eventueel buiten het parcours (en houdt hierbij 1,5 meter afstand)  

 
Start/finish  

● Kom niet te vroeg naar de start  
● Blijf na de finish niet hangen  
● Geef elkaar de ruimte bij zowel de start als de finish  Houd altijd 1,5 meter afstand  

 
Meten honden:  

● Zowel de geleider, de keurmeester/persoon van de meetcommissie en degene die de 
administratie verzorgt, draagt een mondkapje, hier moet je zelf voor zorgen.  

●  De geleider plaatst de hond op de aangewezen plaats en houdt vervolgens zoveel 
mogelijk afstand van de keurmeester/persoon van de meetcommissie die de meting 
uitvoert  
 
 

Parcoursen en uitslagen 
● De parcoursen worden kort voor het verkennen via Facebook gedeeld in de 

agility community groep. 
● De uitslagen worden wel opgehangen maar vermijd drukte op deze plekken. 

De uitslagen komen op Facebook (agility uitslagen online) en tzt bij op de 
sporten pagina van de Raad van Beheer. 

● Nadat een groep gelopen heeft is er direct een prijsuitreiking 
 

Toiletten:  
● Houdt de toiletten schoon!  
● Houdt je aan de afstand, geef elkaar de ruimte.  
● Was je handen voor en na het toiletbezoek 
● De toiletten zullen heel regelmatig worden schoongemaakt  

 
Catering 

● Tijdens deze dag zal de kantine alleen geopend zijn voor koffie/thee/fris. De 
keuken is gesloten neem dus zelf wat eten mee. Voor de vrijwilligers wordt een 
lunchpakket geregeld.  
 

Publiek  
● Kom zoveel mogelijk alleen. Partner of supporter is wel toegestaan, maar liever zo 

min mogelijk ivm het aantal mensen op het veld. 
● Als je gelopen hebt vertrek dan z.s.m weer naar huis.  
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Parkeren 
● Kom niet te vroeg, we starten niet eerder met verkennen dan aangegeven in het 

tijdschema. 
● Parkeren voornamelijk bij de naastgelegen schietvereniging en daarna op ons eigen 

terrein. Parkeer niet te ruim zodat iedereen hier kan parkeren. In geval van nood kan 
langs een kant van de toegangsweg geparkeerd worden, maar liever niet.  

● De grasstrook naast ons clubgebouw is gereserveerd voor de vrijwilligers. 
● Vrijwilligers die de hele dag blijven kunnen parkeren op het terrein naast het 

puppyveld. 
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 Prijzen 
Met dank aan Edwin Jansen Speciaalvoeders voor de voerprijzen van Belcando. 
En de mooie rozetten van TNES Trophies & Show Ribbons. 
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Dagindeling  
Het verkennen zal niet eerder gebeuren dan hier is aangeven zodat je kunt bepalen hoe laat 
je aanwezig moet zijn. Kom niet veel te vroeg om drukte te vermijden.  
Het verkennen is in 2 groepen. Je verkent beide parcoursen volgens aangegeven schema. 
Het parcours verkennen is 7 min per parcours. Je start op het parcours wat je het laatste 
verkent hebt. Zodra beide groepen gelopen hebben op beide parcoursen volgt de 
prijsuitreiking meteen nadat de uitslagen beschikbaar zijn.  
 
 
Keurmeesters:  
Jan Sprij  - Vast parcours 
Carl de Rouck - Jumping 

onderdeel klasse aanvang einde aantal  nrs 

verkennen 1e parcours 2e graad 
SMI 9.00 9.07 48 jp: 1-24 

vp: 25-49 

verkennen 2e parcours 2e graad 
SMI 9.08 9.15 48 jp: 25-49 

vp: 1-24 

jp volgorde: IMS 
vp volgorde: SMI 

2e graad 
SMI 9.20 10.10 48 

Start nr 
jp: 25-49;1-24 
vp: 1-49 

ombouwen en prijsuitreiking 
2SMI 
Start 2e graad large 

     

verkennen 1e parcours 2e graad 
Large 10.15 10.22 47 jp: 60-82 

vp:83-106 

verkennen 2e parcours 2e graad 
Large 10.23 10.30 47 jp:83-106 

vp:60-82 

Start jp en vp 2e graad 
Large 10;35 11.25 47 

 
 jp:83-106; 60-82 
vp:60-106 

ombouwen en prijsuitreiking 
2L 
Start 3e graad 

     

verkennen 1e parcours 3e graad 
SMIL 11.45 11.52 57  jp:110-138 

vp:139-166 

verkennen 2e parcours 3e graad 
SMIL 11.53 12.00 57  jp:139-166 

vp:110-138 

Start jp en vp 3e graad 
SMIL 12.05 13.05 57  jp:139-166; 110-138 

vp:110-166 
ombouwen en prijsuitreiking  
3e graad       

Pauze  13;30 14;00   

onderdeel klasse aanvang einde aantal  nrs 

Meten honden, melden bij 
secretariaat   ca 13.00 

melden     nrs:.......... 

verkennen 1e parcours 1e graad 
SM 13.30 13.40 44  jp: 170-191  

vp: 192- 213 

Verkennen 2e parcours 1e graad 
SM 13.40 13.50 44  jp: 192-213 

vp: 170-191 

start jp en vp 1e graad 
SM 14.00 14.45 44  jp: 192-213; 170-191 

vp: 170-213 
ombouwen en prijsuitreiking  
1e graad SM       
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verkennen 1e parcours 1e graad 
Int+L 14.50 14.57 63  jp:220-251 

vp:252-284 

verkennen 2e parcours 1e graad 
Int+L 14.58 15.05 63  jp:252-284 

vp:220-251 

start jp en vp 1e graad 
Int+L 15.10 16.30 63  jp: 252-284; 220-251 

vp: 220-284 
Prijsuitreiking 1e graad 
Int+large      

Einde wedstrijd  ca 16.45    
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Startvolgorde
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