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Agenda
• BFB secretariaat

• Kalender BFB en Flyballdogs

• EFC

• BK

• Reglementswijzigingen 2023

• Vrijstellingen

• Pauze

• Opleiding jury

• Richtlijnen voor de wedstrijd

• Kosten wedstrijden

• Investeringen

• Richtlijnen website

• Varia

• Q&A
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BFB secretariaat
Chendo Carvers Opleiding officials/vernieuwing secretariaat

Flor Carvers Materiaal

Tom Clissen Ondervoorzitter/Ledenadministratie/supercup

Nick Cools Ondersteuning wedstrijdsecretariaat

Marie-Paule Daniels Vertalingen

Dimitri De Keyser Voorzitter/Afgevaardigde en admin KKUSH/EFC Council

Marc Dullaers Sponsoring/admin KKUSH/vernieuwing secretariaat

Suzanna Heylen Secretaris

Dave Maris Communicatie/EFC Council

Toon Milissen Verzekering

Kelly Detrez Verslag wedstrijden 

Guy Van Houdt Materiaal/Ondersteuning wedstrijdsecretariaat

Karine Verdonck Penningmeester

Michel Roziers sponsoring
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Wijzigingen aan het bestuur van BFB: Ontslag Thomas Van De Putte als secretaris en 
aanstelling van Suzanna Heylen als secretaris
Nieuwe leden van BFB secretariaat zijn Kelly Detrez en Michel Roziers
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Kalender 2023
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02/04/2023 Roadrunners

16/04/2023 Jumpers (lente)

07/05/2023 De Doorzetters

21/05/2023 Holland Xpress
04/06/2023 Ghost Runners
25/06/2023 Black Brains

16/07/2023 Fearless Flyers

28-30/07/2023 EFC Hongarije

27/08/2023 New Vision

03/09/2023 ZENtastic

17/09/2023 Jumpers (herfst)

01/10/2023 Roadrunners

22/10/2023 Belgian Winner

11 supercupwedstrijden  3 resultaten die men laat vallen
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Wedstrijden Flyballdogs

• Kalender op Flyballdogs.be

• Inschrijvingsgeld 50€ + 2€/geleider die geen lid is van Flyballdogs

• Vrijstellingen en metingen worden uitgewisseld

• Gezamenlijke ranglijst bij Sectie 5c
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Ranglijst sectie 5c <> Supercup ranglijst
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European Flyball Championship 2023
• 28 t.e.m. 30 juli

• http://www.efc2023.com/

• https://www.facebook.com/efc2023 

• Pre-registratie vanaf 1 maart tot 31 maart 2023

• 1 April  – 30 april – team registratie

• Tot 30 juni – referentietijd
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Niet zoals eerst aangekondigd in Sopron maar nu op 60 km van Budapest
Format idem vorig edities (1 div voor ST)
Let op: 
Geen juiste tijd bij speed trails (te traag) mogelijkheid om snellere op te geven
Strakkere NBO tijd
Brede sprongen
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Belgian Winner

• 22/10/2023 - Manege De Rietbeemden te Geel

• Organisatie Flyballdogs

• BFB organiseert 2024
• Kandidaten/plaatsen indoor?
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Format idem als vorig jaar
Er wordt nog bekeken of er een gepaste accommodatie kan gevonden worden om 
volgend jaar door BFB te organiseren. 
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Reglementswijziging 2023

• FCI reglementen

• Brede sprongen 

• Werpen van speeltjes na 15m 

• Affluiten bij omgevallen sprongen

• Bij defect aan de box mag de boxloader ook de armen voor het lichaam 
kruisen of naast de box gaan staan

• Teken aan de scheidsrechter dat men klaar is door hand op te steken.

• Als een lijnrechter de uitbreektijd niet opmerkt dient het secretariaat de 
scheidsrechter op de hoogte te brengen. 
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Aanpassing aan het FCI reglement, FCI reglement is onze basis
Werpen van speeltjes mag na de 15,55m, echter moet het wel veilig blijven. Dus 
scheidsrechter mag altijd verbieden indien onveilig is.
Bij omgevallen sprongen zal de race altijd worden stilgelegd. Ook als deze sprongen 
nog veilig zouden kunnen genomen worden. Tenzij laatste hond.
Omdat het niet altijd duidelijk te zien is voor de scheidsrechter wanneer een 
boxloader de armen boven het hoofd kruist mag dit ook voor het lichaam of 
eventueel mag deze persoon naast de box gaan staan. 
Iemand van het team moet met een handgebaar teken doen dat het team klaar is om 
te starten. (voor duidelijkheid)
Als de lijn of scheidsrechter de uitbreektijd niet heeft opgemerkt moet het 
secretariaat steeds de scheidsrechter zo snel mogelijk verwittigen. Ook de coach 
heeft de verantwoordelijkheid om de BO op te merken. 
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Reglementswijziging 2023

• Afsluiting ring

• Internationaal wordt de NBO verlaagd van 0.5 naar 0.3 sec. voor Belgische 
wedstrijden wordt de 0.5 behouden.

• Boxloader mag handen naast het lichaam houden.

• Belonen met voedsel buiten de ring

• Voor een oefenstart is het toegestaan dat een andere hond uit het team 
deze neemt. 

• Storen
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Ring afsluiten (met netten) is verplicht.
Internationaal wordt de UT verlaagd naar 0.3 sec. voor de Belgische wedstrijden blijft 
de 0.5 behouden
Voor FCI mag de boxloader ook de handen naast het lichaam houden. Zolang hij geen 
aanwijzingen geeft aan de hond of ballen in het zicht houdt wordt dit toegestaan. 
Over het belonen met voedsel buiten de ring is lange discussie geweest. Daar het niet 
expliciet verboden is zal hier geen opmerking over gemaakt worden. Er mag echter 
geen voedsel mee gebracht worden binnen de ring. 
Oefenstart mag door een andere hond dan de starthond genomen worden. Deze 
hond moet wel op  het wedstrijdblad staan maar hoeft niet noodzakelijk meelopen in 
de betreffende heat. 
Bij storen mogen beide honden herlopen. Uiteraard wel apart. Bij 2 keren storen 
tijdens zelfde race moet hond worden gewisseld. Lees reglement voor uitgebreide 
uitleg.
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Reglementswijziging 2023
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• Respect voor jury

• Optillen van honden

• Opwarmtijd starten wanneer boxen weg zijn

• Lijnrechter wacht op fluitsignaal van de scheidsrechter om STOP te duwen. 
En altijd op stop duwen bij einde race.

• Alle honden registreren en soc.test

• Geleiders registreren (verzekering)

Vorig seizoen melding gekregen van gebrek aan respect voor beslissing 
lijn/scheidsrechter. Er wordt meer respect gevraagd. Enkel coach mag bij 
scheidsrechter uitleg vragen.
Er werden opmerkingen gemaakt over het optillen van de honden met de voorpoten 
waarna ze dan zouden verder “gesleept” worden. Als een scheidsrechter vindt dat het 
dierenwelzijn hier in gevaar is kan hij daar steeds een opmerking over maken als daar 
geen gevolg aan gegeven wordt kan daar een rapport over gemaakt worden.
Discussie over wanneer de lijnrechter op stop drukt. Na dat de laatste hond binnen is 
of wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter. Niet onnodig wachten, ook al is 
er een lamp.
In principe moet de geleider lid zijn, niet de eigenaar van de hond. Ook beter 
aangezien deze dan verzekerd is.
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Vrijstellingen
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• Digitale meter

• Beide poten meten, kortste telt. Op wedstrijd moeten minimaal 2 
scheidsrechters zelfde hoogte bekomen.

• Meting door 3 verschillende scheidsrechters waarvan max 1 is aangesloten 
bij het team van betreffende hond.

• Hermeting in 2023 mogelijk voor honden die eerder werden gemeten. 

• Scheidsrechters carpal bone aan de voorpoot opzoeken om 
het meetapparaat tegenaan te schuiven en niet tegen het 
kussen van de voet.

Voor honden die eerder werden gemeten als randgeval is een hermeting mogelijk. 
Indien afwijkend dient nog een tweede meting te gebeuren op 2e wedstrijd. 
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Opleiding jury
• Zelfde opleiding voor BFB en KKUSH

• Opleidingscommissie

• Voorstel ligt op tafel:
• Examen niet meer online maar fysiek (theorie + mondeling)

• Lijnrechter: 1 kijkstage, 3 doe-stages, 2 individueel

• Mentors

• Scheidsrechter: 7 stages (2x in andere competitie)

• 2 jaar niet actief -> “on hold” tot 1 opfrissingsmoment
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BFB vraagt mogelijkheid voor online examen via bv Teams of Zoom.
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Richtlijnen voor de wedstrijd

• Document voor de organisatie van de wedstrijd. 

• BFB  Excelsheets

• Tickets voormiddag afprinten en snijden 

• Secretariaat + omroeper uitnodigen

• Scheidsrechters voor de metingen uitnodigen (lijst op de website)

• Begrip hoofdscheidsrechter geschrapt

• Onafhankelijke jury uitnodigen

• Middagmaal + drankbonnetjes jury en helpers (voorrang)

• Wedstrijdverantwoordelijke aanduiden en op de website zetten !!!!!!!
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Kelly Detrez heeft een overzicht gemaakt met richtlijnen voor de organisatie van een 
wedstrijd ( komt op de website bij formulieren)
Spreadsheet met de scheidsrechters voor de metingen worden naar de 
teamverantwoordelijken gestuurd en op de website gepubliceerd. 
Onafhankelijke jury staat geregistreerd onder BFB, lijst te vinden onder formulieren 
op de website (inloggen door teammanager vereist)
Helpers en jury voorrang geven als zij moeten aanschuiven aan een food truck of 
dergelijke.
Wedstrijdverantwoordelijke en contactgegevens doorgeven aan BFB. Dit werd vorig 
seizoen nog niet door ieder team toegepast.  Zo heeft BFB direct aanspreekpunt bij 
problemen terrein of materiaal of ...
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Richtlijnen voor de wedstrijd
• Voldoende tafels voor secretariaat voorzien

• Elektronica (EJS) ‘s nachts opbergen

• Boxen bergop

• Baan verzetten als putten ontstaan

• Reserve printer + papier

• Camionette forfait 30 €
• Niet meer gaan tanken

• Km-stand noteren blijft gelden. 

• Betaling aan BFB via overschrijving (20€/team, 1€ per niet-bfb hond + forfail
camionette)
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Flor en Guy gaan ook zorgen voor een laadschema/foto’s voor de camionette. 
Belangrijke wijziging is het forfait voor de brandstofkosten. Omdat er een merkelijk 
verschil in afstand is tussen de verschillende locaties is besloten om voor iedere 
organisator een zelfde forfait aan te rekenen voor brandstof van de camionette. Deze 
moet voor de wedstrijd betaald worden. Het blijft verplicht om na elke verplaatsing 
de km-stand te noteren. 
Melden aan iemand van BFB secretariaat als de brandstofmeter laag staat of 
desnoods tanken en rekening aan BFB secretariaat bezorgen. 
Bij BFB wedstrijden betalen niet-BFB leden niet meer extra.
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Richtlijnen voor de wedstrijd
• Opstellen terrein en tenten
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Kosten wedstrijd beperken

• Tips:
• Bereid zelf lunch ipv van cateraar

• Drank in secretariaat of  ‘s morgens paar flesjes drank uitdelen

• Stanny is niet verplicht

• Niet verplicht voor jury in opleiding

• Geen drank, geen lunch indien financieel onhaalbaar, wel op voorhand 
aankondigen en wel nog steeds aandenken voorzien 
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Voorstel om de kosten van het verplicht verschaffen van eten en drinken aan
lijn- en scheidsrechters vrij te laten maar dan toch te zorgen voor een
kleinigheid ter appreciatie. Wel op voorhand laten weten als dit wordt
toegepast.

Voor lijn- en scheidsrechters tijdens de opleidingsperiode hoeft niets meer
voorzien te worden aangezien dit kal eens kan oplopen. Mag uiteraard wel als
organisatie dit wil aanbieden.
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Investeringen

• Investeringen
• Nieuwe sprongen

• EJS

• Bakken voor nieuwe horden

• Bakken voor displays en  EJS

• Nieuwe displays 

• Groot Onderhoud, herstelling en verzekering camionette
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Nieuwe sprongen zijn geleverd en bijgevolg moeten er ook nieuwe bakken komen om 
deze op te  bergen
Het plan is om ook voor EJS en displays bakken te voorzien. 
Aan de camionette zijn grote kosten gedaan om deze in orde te zetten voor de 
technische controle (chassis en banden).
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Wedstrijdsecretariaat

• Systeem tablets on hold

• Vrijwilligers voor ontwikkeling?
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Kelly kan om diverse redenen niet verder werken aan het digitaal secretariaat. 
BFB bekijkt of er iemand anders kan gevonden worden om het systeem verder af te 
werken. 
Tot dan zal er terug met briefjes gewerkt worden. 
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Richtlijnen website

• Persoonlijke gegevens (up-to-date)

• Nieuwe leden toevoegen  teammanager, actief na betaling 

• Honden toevoegen (validatie BFB)

• Honden inactief zetten

• Lidkaart downloaden

• TIJDIG(!) inschrijven

• Jury doorgeven bij inschrijving
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Teammanager draagt verantwoordelijkheid ivm GDPR voor lid als hij/zij deze inschrijft 
bij BFB (nieuwe GDPR sinds 2021)
Honden kunnen inactief worden gezet door teammanager zodat deze niet meer in de 
lijst komen met mogelijke honden om in te schrijven voor een wedstrijd. Honden 
effectief wissen kan door mail te sturen naar BFB.
Inschrijvingen zijn een geautomatiseerd systeem dus sluiten ook stopt op de 
aangegeven sluitingsdatum.
Per ingeschreven team moet een jurylid opgegeven worden (zie supercupreglement). 
Gelieve ermee rekening te houden dat met hoe meer teams rekening dient gehouden 
te worden hoe moeilijker het is om het jurylid in te delen. Wij rekenen op voldoende 
solidariteit van de teams dat zij juryleden opgeven die ingedeeld kunnen worden 
zodoende niet altijd dezelfde mensen als jury moeten fungeren.
Aanspreekpunt met telefoonnummer  doorgeven bij de info voor de wedstrijd zodat 
dit voor iedereen te vinden is
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Varia

• VAR-systeem

• Enkele cijfers bij de start van het seizoen:

• 14 clubs geregistreerd
• 70 teams

• 191 leden

• 283 honden

• 19 scheidsrechters + 1 in opleiding

• 55 lijnrechters + 14 in opleiding.

• Oorkondes en diploma’s

• Supercup winnaar 2023
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Jury op non-actief die 2 jaar niet meer actief zijn geweest
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