
10th edition Border Collie Classic 2016 August 5-7 
  
In 2016 komt de Border Collie Classic of beter bekend als de BCC "weer thuis”. Het open 
Europese kampioenschap voor Border Collies is een idee ontstaan in 2004 met de eerste 
wedstrijd in 2006 en is nu een vaste waarde op de internationale Agility kalender. 
  
Een stukje historie. De eerste wedstrijd en in 2006 door de CBCA georganiseerd in De Heen, 
was eigenlijk een eenmalige wedstrijd. Gezien het succes en de enthousiaste reacties van 
de deelnemers uit heel Europa en zelfs Japan begon het al snel weer te kriebelen en 
hetzelfde CBCA team heeft de wedstrijd in 2008 weer in Nederland georganiseerd. In 
Bemmel te gast op het terrein van HS Lingewaard. Ook deze editie trok veel deelnemers nu 
ook uit Rusland en de VS.  
  
Het doel werd toen om er echt een CLASSIC van te maken en de wedstrijd te laten rouleren 
over heel Europa. De domein naam BorderCollieClassic.com werd aangemaakt en is onder 
beheer van de CBCA. Op de website staat de historie en de regelgeving zodat alle 
wedstrijden in het zelfde format worden gehouden. De CBCA heeft ook contact met de 
organisaties, is de vraagbaak en zorgt ook voor een spreiding van het evenement over 
Europa zodat alle liefhebbers van ons ras kunnen deelnemen. Dat heeft geresulteerd in tot 
nu toe 9 edities, en heel veel internationale Border Collie vrienden. 
2006 en 2008 NL aansluitend 2009 Luxemburg, 2010 Hongarije, 2011 Denemarken, 2012 
Duitsland, 2013 Italië, 2014  Slowakije, 2015 Luxemburg.  
De tiende editie gaat weer plaatsvinden in Nederland een ware Klassieker dus.  
Wat ook een klassieker is de samenstelling van het team BCC, van de eerste plannen in 
2004 tot de tiende wedstrijd is het team ongewijzigd. Ank , Miriam, Cora, Annemieke.  2 
leden Caroline nu wonend in de VS en Cathy nu wonend in de UK en kijken over de digitale 
schouder mee. Gelukkig is Ardi Spoorenberg bereid gevonden om het team fysiek te 
versterken.  
  
De locatie. Het is in Nederland een uitdaging om een terrein te vinden waar niet alleen 3 
agility ringen kunnen worden geplaatst maar waar ook veel ruimte is om te kamperen en 
parkeren. We hebben een terrein gevonden dat bij Agility Nederland uitstekend bekend staat 
nl de locatie van KC Uden.  
KC Uden en de CBCA gaan samen op in de organisatie van de Classic 2016 dat start op 
vrijdag 5 augustus met een 1e graad wedstrijd en zaterdag 6 en zondag 7 augustus met de 
Classic. Op de vrijdag is er plaats voor een 80 1e graad combinaties en het weekend 375 
combinaties.   
  
2 keurmeesters hebben de uitnodiging al aangenomen te weten Peter Kindle (Lichtenstein) 
WK keurmeester 2006 en keurmeester bij de eerste editie, en Gabi Steppan (Oostenrijk). 
Ook de eerste vrijwilligers hebben zich inmiddels al aangemeld om te helpen.   
  
Met dit team gaan we met behulp van heel veel anderen weer een geweldige wedstrijd 
draaien en iedereen is gemotiveerd om de 10e editie extra speciaal te maken.  
Wij zullen jullie via het blad en de website op de hoogte te houden van de 10e BCC. 
  
 


