Ineke Westelaken-Ace-Border Collie; Joke van Leeuwen-van Dijk-Ajska-Duitse Staande Draadhaar; F.H. van Santen-Alasko-Duitse Herdershond; Bianca Nooteboom-AnoukDuitse Herdershond; Klaas Wammes-Anouk-Golden Retriever; Bert Tankink-Astor-Duitse Staande Draadhaar; Edwin ten Kate-Astor-Duitse Herdershond; Erwin Eggink-BanjerAppenzeller Sennenhond; W. de Glee-Bart-Flatcoated Retriever; Karin Smit-Beau-Belgische Herdershond Tervuerense; Gaby v Stroe-Benji-Shetland Sheepdog; Almer Wolthuizen-Binky-Yorkshire Terriër; Marinka Schuijlenburch-Blacky-Flatcoated Retriever; Jeltje Wiersma-Bram-Pyreneese Herdershond; R. & Eline Teygeler-Breston-Belgische Herdershond Tervuerense; M.C.J. de Kloet-Bret-Rasloos; Y. v.d. Meer-Britta Kelly-Duitse Herdershond; Lenie Warren-Buddy-Jack Russell Terriër; Gerben de Roos-Candice-Golden
Retriever; Lydia v. Sprundel-Meyer-Cester-Keeshond; Wendy Verveld-Chelley-Belgische Herdershond Tervuerense; Coby Hagebeuk-Chico-Schipperke; W. Willemse-CiscoBorder Collie; J.J. de Swart-Volkers-Citah-Shetland Sheepdog; Mieke Versteeg-Daan-Border Terriër; Rudy Ahrens-Dansky-Polski Owczarek Nizinny; G. Mulder-Dave-Border
Collie; Tina de Gans-Demio-Boxer; Geert v Hulst-Diesel-Border Collie; Arie Hollemans-Dieuwertje-Friese Staby; Carla v Marwijk-Djoera-Hongaarse Herdershond Puli; Harma
Brink-Wolters-Djonno-NSD Tolling Retriever; Reggy Verbeet-Duffel-Rasloos; J.G. Stolk-Elsa-Schotse Herdershond Korthaar; Suzanne Saenko-Eshli-Ierse Setter; Karin DavidsFallon-Border Collie; M. v.d. Meijs-Gamble-Pyreneese Herdershond; A. v.d. Horst-Gibber-Australian Cattle Dog; Joyce v Beek-Gizmo-Shetland Sheepdog; S.E. Dhondt-GoofyRasloos; J. Hitters-Grietje-Kruising Jack Russel Terriër; Petra de Leeuw-Huggy-Jack Russell Terriër; Conny van Diest-Indy-Belgische Herdershond Mechelse; S. van DienstJen-Border Collie; A. Elferink-Jessie-Border Collie; Hen Hazes-Joris-Schnauzer Middenslag; Gerda Meints-Kelly-Flatcoated Retriever; Anneke van der Schalk-KimmieMarkiesje; Y.D. de Haas-Koolstra-Lady-Jack Russell Terriër; Marijcke van der Werve-Leska-Belgische Herdershond Mechelse; Jan Zaal-Linsey-Golden Retriever; Marcel MaesMaiko-Shetland Sheepdog; Thea Verkroost-Mataki-Belgische Herdershond Tervuerense; Christien Voskuil-Nexon-Cavalier King Charles Spaniel; Ans Diderik-Noreen-Shetland
Sheepdog; Jan Peeters-Oresta-Schnauzer Middenslag; Carola Bloemer-Pluk-Bearded Collie; Koos Grendel-Popke-Rasloos; Louk Leffelaar-Quentin-Parson Jack Russell Terrier; Wilfried Fermont-Rica-Border Collie; Bert Verkruijssen-Robbie-Labrador Retriever; Miranda Vermeulen-Rocky-Belgische Herdershond Tervuerense; Jane HarmsBroekhuijsen-Rollie-Australian Shepherd; Angelique vd Berg-Rover-Border Collie; Gerdien Slagter-Ruby-Border Collie; Mariet Kroeze-Sacha-Border Collie; Sjef VerhoevenSascha-Flatcoated Retriever; Ingrid v Doornik-Savannah-Jack Russell Terriër; Marian Moret-Scooby-Parson Jack Russell Terriër; Els Schouren-Vermeulen-Scruffie-Kruising
Keeshond; Wilfried van Hooff-Sem-Border Collie; Peter van den Brink-Shadow-Kruising Labrador; Riet v Rheenen-Remeeus-Shadow-Dwergschnauzer; Vince de Lange-ShahlaPyreneese Herdershond; Ria Teunissen-Sheeba-Rasloos; N.A. de Jong-Sheila-Duitse Herdershond; M. Koolen-Simba-Shiba Inu; Monja Remmerswaal-Sofie-Poedel Dwerg; R.
Groen-Speckles-Australian Shepherd; Ria vd Weert-vd Griend-Teddie-Border Collie; H.J. Spijkerboer-Tess-Border Collie; Danielle Boshouwers-Tica-Witte Herdershond; H.
Smits-Ossel-Tim-Duitse Herdershond; Ria van Dort-Tonnie-Boerenfox; F.A. Jongeling-Toon-Rasloos; Anne Jongmans-Stange-Trees-Jack Russell Terriër; Sonja Janssen-UlvKruising Mechelse Herdershond; Gerrit Baks-Vanice-Duitse Herdershond; Renata van Wieringen-Wendy-Kruising Duitse Herdershond; Piet Braat-Woody-Welsh Springer Spaniel; Anke Fruijtier-Hildering-Zwabber-Schapendoes; Esther van Vliet-Abby-Shetland Sheepdog; Karin Ramak-Alby-Border Terriër; Marian Bruine de Bruin-Amaj-Shetland
Sheepdog; Marian Velsma-Amira-Dwergschnauzer; T.T. Joling-Andra-Belgische Herdershond Tervuerense; Inge Corbeek-Arby-Jack Russell Terriër; Annelies van 't Hof-ArmaniPoedel Groot; Wilma Hazeborg-Arson-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; R. Molenkamp-Ashby-Shetland Sheepdog; Marianne v.d. Tuin-Ayla-Flatcoated Retriever; H.J.
Bronzewijker-Banjer-Schapendoes; Esther Snel-Bas-Lhaso Apso; C.C.S. Koppes-Bear-Belgische Herdershond Tervuerense; Esther Maten-Beau-Franse Herdershond Briard;
Henk Hazeborg-Binky-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; Dick Manshanden-Bjarki-IJslandse Hond; Joke Rijnders-Oonk-Bjelka-Jack Russell Terriër; Marcel van HagenBobby-Border Collie; Carolien Kolijn-Bonney-Hollandse Herdershond Korthaar; Ronald Leenders-Bonnie-Belgische Herdershond Groenendaeler; J. Bos-Bonnie-Shetland
Sheepdog; Paul Beks-Boris-Jack Russell Terriër; Willeke van Zoeren-Bowie-Shetland Sheepdog; Gwendolyne Koning-Brock-Bowie-Kruising Herdershond; John Brugts-BuddyRasloos; R.H.S.M. van Lieshout-Bux-Duitse Herdershond; Karin van Gaans-Cairo-Boxer; Jos v Denderen-Cera-Rasloos; Henny v Vliet-Beukers-Checkers-Shetland Sheepdog;
T.T. Joling-Chelly-Belgische Herdershond Tervuerense; Remona Baars-Chica-Belgische Herdershond Tervuerense; Wilda Kapel-Groeneveld-Chico-Belgische Herdershond
Tervuerense; Rens de Guijtenaere-Chico-Rasloos; Eric-Jan Keller-Chico-Border Collie; Gerina Houwaart-Christi-Shetland Sheepdog; Edwin Reedijk-Chuck-Golden Retriever; I.
van Tulden-Cindy-Kruising Flatcoated Retriever; C. Willemse-Darky-Schipperke; W.H.J.G. Scheepers-Dasja-Rasloos; C.P.M. Piket-v.Lith-Dayak-Duitse Herdershond; H.W.
Lankhorst-Diether-Duitse Herdershond; P.C. Tromp-Verhagen-Dinca-Shetland Sheepdog; Suzan Kenens-Diva-Duitse Herdershond; Wilco van Tellingen-Djenna-Border Collie;
Angela Thüringer-Djessie-Shetland Sheepdog; M. Vroegop-Dolly-Duitse Herdershond; C. Batist-Drasco-Duitse Herdershond; A. v.d. Helm-Dweezil-Rasloos; H.W. te HennepeElli-Jack Russell Terriër; Yvonne Verhoef-Witz-Emy-Belgische Herdershond Tervuerense; Hannie Jansen-Falco-Hollandse Herdershond Korthaar; Tonny Visser-Hartman-FenixRottweiler; Ulrike Dietze-Ferro-Duitse Staande Langhaar; N.A.M. Heijmans-Flairick-Nova Scotia Duck Tolling Retriever; Lida Haverkamp-v.Tellingen-Floris-Rasloos; E. KosterWarners-Gay-Duitse Herdershond; M.J. Vriens-Boshouwers-Gayle-Border Collie; Gea Bos-Morsink-Gentle-Lady-Hollandse Herdershond Korthaar; Brian Borst-Gimli-Shetland
Sheepdog; K. Swinkels-Gitta-Duitse Herdershond; Toon Willemse-Gizmo-Kruising Jack Russel Terriër; E. Koster-Warners-Gringo-Duitse Herdershond; Rudy MeulenbeltHeaven-Border Collie; Linda Valk-Vruggink-Inca-Rasloos; Cora Hol-Nauta-Jackie-Jack Russell Terriër; Jolanda Mostert-v..Werkhoven-Jacky-Jack Russell Terriër; Peet FrankenJari-Keeshond; Dirk-Willem Slooten-Jasper-Engelse Cocker Spaniel; Irene Hoetjes-Jazz-Flatcoated Retriever; Franca Martens-Jente-Flatcoated Retriever; Hans Kleisen-JeppeBorder Collie; Myranda de Wit-Jess-Border Collie; Sandra Riksman-de Groot-Jessy-Belgische Herdershond Groenendaeler; J. Herbers-Jet-Border Collie; Ingrid van Lith-JimmyJack Russell Terriër; Ria vd Kraan-Jodi-Belgische Herdershond Tervuerense; Diana Schreuder-de Weijer-Joell-Schapendoes; Vincent Verstappen-Joey-Border Collie; Godelieve
Bouwes-Joey-Friese Staby; A. van Wandelen-Jolly-Border Collie; Ute Wigchert-Kuhn-Joris-Briard; Yvonne Clements-Jotter-Pyreneese Herdershond; Els Fondse-WoutersJumping Jack Flash-Border Collie; Marian v Zon-Witte-Jupi-Schapendoes; Maaike Verhoeven-Kanjer-Kruising Mechelse Herdershond; Sandra Verweij-Bakker-Karo SorayaBelgische Herdershond Tervuerense; P. Groen-Kasjmir-Witte Herdershond; Pietje vd Stelt-Kety-Belgische Herdershond Mechelse; Anja Noordhoek-Kirby-Belgische Herdershond Groenendaeler; Inge de Rover-Kobus-Pyreneese Herdershond; Nicole Bergmans-Kyra-Nova Scotia Duck Tolling Retriever; C. van der Post-Lexas-Duitse Herdershond;
Gerard Rolvers-Lizzy-Engelse Cocker Spaniel; artin Verbruggen-Lucas-Golden Retriever; Ingrid van de Broecke-Luna-Belgische Herdershond Groenendaeler; Corrie JansenDumoulin-Marco-Belgische Herdershond Mechelse; Zoza de Leeuw-Max-Shetland Sheepdog; P. van Duuren-Max-Border Collie; Nico Alblas-Maybe-Border Collie; Wilma Verschoor-Megan-Border Collie; M.G.H. Woertman-Mika-Kruising Tervuerense Herdershond; Charles de Fijter-Mikey F.-Border Collie; Monique Wacht-Napole Peter-vd-MeulenZola-Duitse Herdershond; Anke-Fruijtier-Hildering-Zwabber-Schapendoes on-Labrador Retriever; Misha Kerchman-Nichou-Petit Basset Griffon Vendeen; Barend Beijaard-NikkiKruising Schipperke; J.J. v Antwerpen-Nora-Duitse Herdershond; M. Kole-Bovendorp-Obra-Gos d'Atura; Helga Veldhuizen-Olaf-Belgische Herdershond Tervuerense; M.C.
Pronk-Muller-Ostara-Duitse Herdershond; Marina v Rooy-Ozzy-Schapendoes; L.A.M. Vader-Pascha-Duitse Herdershond; E.M.M. Wets-Phyllis-Duitse Herdershond; Jan BaxPip-Border Collie; Anja Konings-Pluto-Shetland Sheepdog; P.C. Tromp-Verhagen-Praya-Belgische Herdershond Tervuerense; Christianne v.d. Dries-Prisca-Rottweiler; Anneliese Niessen-v.d. Keur-Queen-Dwergkeeshond; Katja Vermeulen-Ranka-Australian Shepherd; Hans Bemer-Rex-Kruising Terriër; Mandy Cuypers-Rex-Border Collie; C. v.d. Heuvel-Riddle-Border Collie; Dina Lassche-Rik-Kruising Duitse Herdershond; E. Lenting-Robbie-Rasloos; Ans Sint-Rocky-Shetland Sheepdog; Truusje Jore-Rocky-Australian Shepherd; H. Geerling-Rosy-Border Collie; Remco Malais-Roxy-Belgische Herdershond Mechelse; Nicole Kooijman-Santos-Boerenfox; Lauran vd Berg-Shadow-Border Collie; Birgit
Kornet-Shadow-Australian Shepherd; Marja Hillebrand-Sharon-Kooikerhondje; W.F. Karels-Siena-Golden Retriever; Wilfried Fermont-Skin-Border Collie; Frans de Bok-SkoeterShetland Sheepdog; E.M. Bos-Smuggler-Border Terriër; Fred Schimmel-Spanker-Engelse Springer Spaniel; Robert van Oostrom-Spike-Kruising Rottweiler; Edwin Strik-SpookyKruising Jack Russel Terriër; P.J.A. van Schoote-Spyke-Border Collie; Judith Kroon-Tantor-Belgische Herdershond Tervuerense; Sonja Masselink-Terry-Kruising Golden Retriever; Sylvia Heijkoop-Tika-Parson Jack Russell Terriër; Marianne Sterrenburg-Tim-Border Collie; Sandra Boerboom-Timber-Kruising Mechelse Herdershond; Wil Bloedjes-TintinIrish Soft Coated Wheaten Terriër; Bart Fokkema-Tom-Border Collie; Edith te Strake-Tomas-Rasloos; D. Bisseling-vd Zand-Tulsa-Australian Shepherd; H. Bouter-FeenstraTuska-Staffordshire Bull Terriër; Lous Rozendaal-Ulyssa-Appenzeller Sennenhond; M.C.J. van Hattem-Vince-Kruising Mechelse Herdershond; Peter Peppenster-Willy-Duitse
Herdershond; M.M. Scherps-Wodan-Duitse Herdershond;Miranda Kappert-Wolf-Rasloos; Janneke Yntema-Kooistra-Wolf-Kruising Siberische Husky; Danielle Slomp-de WiltXena-Engelse Cocker Spaniel; H.M.G. Gommers-Xerxes-Duitse Herdershond; Mirjam Swarte-Xinta-Duitse Staande Draadhaar; A.M. Liebregts-Yelle-Duitse Herdershond; Nancy
le Feber-Yeppe-Kruising Belgische Herdershond Groenendaeler; Marjolein en Fred Barendregt-Yip-Border Collie; C. Peddemars-Youri-Schotse Herdershond Korthaar; Liesbeth
Roskam-Ypsy-Border Collie; Kees Stoel-Zaiko-Belgische Herdershond Tervuerense; Karlijn Kusters-Zemmy-Manchester Terriër; Tanja-Geerts-Yentle-Border Collie; Nancy-leFeber-Yeppe-Kruising Belgische Herdershond Groenendaeler; Patrick-Tunders-Yetro-Border Collie; Margot-Bolmers-Ygor-Pyreneese Herdershond; R.-Huisman-Ygor-Duitse
Herdershond; Yvette-Philippi-Yinti-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; Marjolein-Barendregt-Schot-Yip-Border Collie; Natasja-Smits-Portier-Yoda-Rottweiler; Jos-vanVlimmeren-Yoelle-Belgische Herdershond Tervuerense; A.L.E.-Witte-Ruppert en A.M. Witte-Yola-Australian Cattle Dog; Martin-Schoffelmeer-Yollie-Belgische Herdershond
Groenendaeler; M.-Kloote-Yordi-Border Collie; B.-Bles & M.Mulder-York-Border Collie; Lucie-Furer-Yoshi-Shetland Sheepdog; Thea-Verkroost-Youandi-Belgische Herdershond
Tervuerense; Cor-vd-Heuvel-Youri-Belgische Herdershond Tervuerense; C.-Peddemars-Youri-Schotse Herdershond Korthaar; Liesbeth-Roskam-Ypsy-Border Collie; J.H.-RoestRover-Kruising Border Collie; Marijke-Bullens-Rover-Rasloos; Piet-Tunders-Rowan-Belgische Herdershond Mechelse; Conny-Hoefnagel-Rowy-Schnauzer Middenslag -RoxyBelgische Herdershond Mechelse; Inge-Schoonhoven-Roy-Border Terriër; Michele-du-Bois-Roy-Poedel A.-de-Vries-Yschoe-Manchester Terriër; L.-Schokker-Ytchica-Kruising
Duitse Staande Hond; Kees-Stoel-Zaiko-Belgische Herdershond Tervuerense; R.-v.d.- Laarschot-Zizou-Shetland Sheepdog; Yolanda-de-Jong-Zoe-Bearded Collie; Paul-deJong-Zoeff-Border Collie; Jan-Jansen-Zoey-Australian Shepherd A.-Vermeulen-Yagush-Bearded Collie; Ellen-Reyenga-Hurkmans-Yara-Labrador Retriever; Cindy-vd-VorstYazeck-Alaskan Malamute;; Majorie-van-Diest-Dino-Kruising Pyreneese Herdershond; M.C.M. (Monique)-Coster-Dione-Heidewachtel; L.(Linda)-Engels-Berends-Dios-Duitse
Herdershond; Yvonne-Clements-Disney-Pyreneese Herdershond; J.W. (John)-Hol-Disney-Parson Jack Russell Terriër; S.G.B. (Suzan)-Kenens-Diva-Duitse Herdershond; R.
(Joke)-Waarts-Dix-Flatcoated Retriever; Loes-Mouchart-Kleingeld-Dixie-Shetland Sheepdog; Jannie- Buys-Doescha-Schapendoes; M.-Vroegop-Dolly-Duitse Herdershond; G.B.
(Betsie)-Dorland-Donald-Heidewachtel; Tanja-Slot-v.d. Krift-Donar-Kruising IJslander; G.J.-Groeneveld-Verlie-Engelse Cocker Spaniel; C.-Zwijnenburg-Vicko-Duitse Herdershond; M.(Monique)-Rensink-Vienna-Poedel Groot; M.C.J.-van-Hattem-Vince-Kruising Mechelse Herdershond; Corrie-Jansen-Dumoulin-Vlekkie-Rasloos; Jan-van-KempenWammes-Border Collie; Gerben-Kalis-Weasel-Bearded Collie; Renata-van-Wieringen-Wendy-Kruising Duitse Herdershond; Chantal-Willemsen-van Vossen-Whiskey-Schotse
Terriër; Martijn-Servaas-Whisper-Border Collie; Peter-Peppenster-Willy-Duitse Herdershond; B. (Bettie)-Steenis-vd Weerd-Winston-Bearded Collie; M.(Marco)-Kunowski-Wiske
Dalmatische Hond; M.M.-Scherps-Wodan-Duitse Herdershond; J.(Joke)-van-Eimeren-Tyri-Yslandse Hond; A.A.-Geenen-v. Dijk-Tzigane-Cao de Agua Portugues
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Parcourstekeningen zijn gemaakt met het
programma “Agility Blues”
Dit boekwerk is met de meeste zorg samengesteld. Niettemin is het niet geheel uitgesloten
dat de geboden informatie door tijdsverloop en/of door andere oorzaken onjuist is. Noch de
uitgever, noch de medewerkers aan dit boek aanvaarden persoonlijk enige aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect
voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens uit deze uitgave.
De medewerkers hebben niet in de zin gehad om enige bevolkingsgroep, geloofsgemeenschap of overtuiging te beledigen of te kleineren. Enige gelijkenis, direct of indirect, aan
bestaande personen of dieren is heel toevallig en zeker niet gewild.
Voor sommige foto’s is, door verloop van de tijd, de naam van de maker jammer genoeg
niet meer te achterhalen, zodat geen naamsvermelding kan plaatsvinden. Ook zijn sommige
teksten niet meer te voorzien van het juiste jaar van publicatie. Voor beide zaken bieden wij
onze excuses aan. Aansluitend hieraan merken wij op dat sommige artikelen (emotionele)
uitspraken bevatten die, eveneens door verloop van de tijd, hetzij zijn achterhaald en of in
de huidige maatschappij als minder gepast worden ervaren. U dient dan ook de teksten te
lezen in de geest van de tijd waarin ze geschreven zijn.
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op andere
wijze ook; zonder voorafgaande toestemming
van de uitgever ©.
Uitgever: Stichting Hondensport Nederland
p.a. Jacob Catslaan 50, 4561 LL Hulst (NL)
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VOORWOORD
DOOR HANS BARETTA
HE T I S E EN Z EE R GO E D I DE E O M A A N DE EER STE 25 JA AR
B EHE NDIGHE ID IN NE DE RLA ND EE N B OEKW ERK TE W IJ DEN.
A A N GE Z I EN I K , A L S B E ST U UR SL I D (E N E X -V O OR Z I T T E R ) V A N
CY NOPHILIA , VA NAF HE T BE GIN BE TR OK KE N BE N B IJ DE ZE TAK
V A N H O N DE N SP OR T I N N E DE RLA N D , I S HET V O OR MI J E EN
V O ORR ECH T E E N VO O RW O OR D T E M O GE N SC HR IJVE N

Hans Baretta

Marian
Tittel-Schilperoort

Ik denk daarbij aan het moeizame begin omdat de gevestigde kynologie niets zag in behendigheid. Men vond Gedrag en Gehoorzaamheid meer dan voldoende. Uitzondering hierop
waren een paar geestdriftige pioniers respectievelijk doorzetters, die elders in dit boek zullen worden vermeld. Ik wil er echter hier één noemen, zonder de andere medestanders van
het eerste uur te kort te doen, namelijk mevrouw Marian Tittel-Schilperoort. Zij had reeds
waardering verdiend in de kynologie als fokster en keurmeester en heeft daarnaast zeer veel
tijd en energie gegeven aan het van de grond krijgen van de behendigheid. Behalve belangstelling wekken in woord en geschrift, heeft zij ook de eerste demonstraties, o.a. bij haar
vereniging KC de Hofstad, opgezet. Als lid van de werkgroep, later Commissie behendigheid van Cynophilia, heeft zij een bepalende rol gespeeld bij het tot stand komen van de reglementering van deze sport. Als wij dan nu zien hoeveel hondenliefhebbers door en van
deze sport genieten dan moeten wij het toenmalige en ook de latere besturen van Cynophilia dankbaar zijn dat zij altijd het streven om behendigheid een status te geven binnen de
Nederlandse hondensport hebben gesteund. Dat de Raad van Beheer in latere jaren de activiteiten op dit gebied officieel aan Cynophilia heeft gedelegeerd, stemt tot voldoening.
Zulks temeer omdat mevrouw Tittel werd afgevaardigd naar de desbetreffende commissie
van de FCI zodat zij daar een baanbrekende rol heeft gespeeld bij de internationalisering
van deze sport.
Terugkijkend op deze periode stemt het tot voldoening dat, ondanks de verschillen in denken over behendigheid, zowel in het verleden als ook vandaag nog, wij nu over een goed
georganiseerde recreatie- en wedstrijdsport beschikken waaraan tienduizenden hondenliefhebbers genoegen beleven. Dat ook deze tak van hondensport bijdraagt aan het acceptabel
houden van honden in de huidige maatschappij is van groot belang en ook daarom is het te
wensen en te hopen dat de behendigheid in de komende decennia zal groeien en bloeien.
Ik wens allen die zich daarbij en daarvoor inzetten van ganser harte veel succes toe.
Hans Baretta (2003)

VOORWOORD
DOOR BOELO ENGBERS < 04-01-2004
“ B OE K E N G E V E N GEE N W I J SH E I D
WAA R ER GEE N W IJSHE ID WAS,
MA AR WAAR E R WIJSHE I D IS,
W OR DT DEZ E D O O R H E T L E Z E N G R OTE R”
Met dit citaat uit het boek “Duizend wegen naar wijsheid” van David Baird meen ik een
overstap te mogen maken naar het boek over de behendigheid.

Boelo Engbers

De behendigheidsport is in Nederland al lang niet meer nieuw te noemen en dus is het goed
“de geschiedenis tot” vast te leggen. De schrijvers zijn een voorbeeld van enthousiasme
over deze sport, zij leven ermee en handelen er naar. Ik ben er van overtuigd dat de inhoud
van het boek hierdoor van waarde zal zijn voor de behendigheid en dat deze bijdraagt aan
het citaat zoals in de aanhef staat vermeld.
De behendigheidsport is in Nederland door veel vallen en opstaan tot stand gekomen. De
meeste problemen ontstonden altijd daar waar de belangen van alle deelnemers niet spoorden met het gekozen beleid. Door veel contact te zoeken met de sporters, te luisteren en via
de Technische commissie de gevoelens op te schakelen naar de Werkcommissie behendigheid is uiteindelijk toch een bijzonder goed product ontstaan. Dit zal dan ook de basis gaan
vormen voor dit boek. Ik wens de schrijvers en de lezers toe dat dit boek uitbreiding mag
geven aan de kennis van de behendigheidsport.
Boelo Engbers; Voorzitter Werkcommissie Behendigheid/Agility KNK Cynophilia
4

HOW AGILITY BEGAN
THE TRUE FACTS ACCORDING TO PETER LEWIS
LITTLE DI D PETE R ME A NWE LL THI NK IN 1977 WHE N
F I R ST A P P L Y I N G T H O U G H T T O A GI L I T Y C I R C U I T S
T HAT A F OR M OF DE M O N STR AT I O N F OR CR UFT S 197 8
W O UL D D EV EL O P I NT O A
I N T E R NA T I O NA L D OGG I N G SP O R T

Ronald Mouwen
(hier) met Lute was
vanaf het begin één van de
promotors van de sport
in Nederland door het deelnemen aan wedstrijden in
binnen- en buitenland

De vader van de agility
Peter Meanwell

Jolanda van Beek
met Loekie

T h e sta r t
It all started during the latter half of 1977 when Peter Meanwell was approached by John
Varley, a member of the Crufts Dog Show Committee. John's responsibility was the 'spare
time' in the main arena between the end of the Obedience championships and the commencement of the group breed judging. Various dogtraining-demonstrations had been held
over the years, some of which included dogs Jumping. John Varley's idea was a dog Jumping competition which probably had its birth from his connection with the horseworld. Being an excellent showman, he knew the type of event he had in mind but needed a practical
dogtraining person to supply the answers. He contacted Peter asking him to devise a test
and the appropriate equipment, with part of the brief being that it should be suited to the
hard Olympia floor. Peter's vast practical dogtraining knowledge plus many years spent as a
successful Working Trials competitor soon enabled him to plan the basic principle. The
main factors he always kept in mind were it should be a fun event without being dangerous
and that it would provide spectator appeal. Several of Peter's friends in the Lincoln area including Stuart Gillam, Kevin Foster and Albert Davies who were to become his team,
helped build the equipment. Fred Welham and Trevor Jones of Yorkshire also made invaluable contributions.
Peter realised that to add interest it would be necessary to involve another club so he contacted Trevor Jones of the
Yorkshire Working Trials
Training Society to produce a
team of four dogs. All the people involved at this stage helped
each other with training ideas
and modifications to equipment
where it was felt that an improvement could be made.
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C rowd reactio n
Eventually the two teams of four dogs plus one reserve arrived at Crufts Dog Show in February 1978 and the handlers changed into smart tracksuits as a team uniform. They competed against each other with such success that it was obvious from the crowd reaction that
this innovation would be seen again. The following year of 1979, after qualifying rounds,
three teams appeared, and these were the Pontefract Dog Training Club, The Rugby Dog
Training Club and The Yorkshire Working Trials Society. A further Agility milestone was
reached when the finals of the Pedigree Chum Agility Stakes were held at the International
Horse Show at Olympia during December 1979.
The first Agility Test to be run under the new Kennel Club Regulations was the event
staged at Crufts 1980. The three teams to qualify at an eliminating round to compete in this
event were Pontefract DTC, Yorkshire WTS and the Waldridge Fell TC. Appropriately it
was judged by Peter Meanwell, who having been mainly responsible for the sport's development, had the onerous task of being the first judge to interpret the regulations. Without
doubt this was a wise choice, for who could be better than the sport's innovator to handle
the first official test. Knowing his enthusiasm, he asked Peter Lewis to act as his score
steward which he willingly accepted as he wished to play a full role in helping to establish
what he had started. In the very brief time they were in the main Crufts arena, it was apparent that this sport was a winner with the spectators.
Peter Lewis
de man die de sport
wereldwijd
heeft verbreid

S p ecta tor spo rt , not
The reaction of the crowd being so generous made it obvious that the Kennel Club had for
the first time a genuine spectator sport on their hands. All the ingredients of crowd appeal
were apparent. Each dog completed a round in under one minute so no spectator had to
concentrate on a particular dog for long periods of time. The way a dog was faulted, whilst
inevitably not being quite so simple as Show Jumping, was so much easier for the spectator
to understand than other forms of dog competition.
The fact that the dogs competed against the clock injected a speed element and with all
these facts thrown together the result was an all action event that pleased the crowds.
All these points plus the fact that the wagging tails indicated a high measure of canine enjoyment told us that this now official dog sport would not die.
'I am proud to have been instrumental in starting what has become a world-wide dogging
activity enjoyed by dogs and their owners in the thousands,' says Peter Meanwell 20 years
later, 'and I'm maybe somewhat self-satisfied that the obstacles, working systems and judging system are virtually unchanged since that first event at Crufts 1978.'
Tekst: Peter Lewis 2003

Adèle Werners
met Djuna
deelneemster aan meerdere
Wereldkampioenschappen

THANKS, JOHN VARLEY AND PETER MEANWELL
FOR SUCH A GREAT SPORT
TO ENJOY WITH OUR DOGS
AGILITY IS FUN!!!
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TRIBUTE TO PETER MEANWELL
It is with great sadness that I write about the passing of Peter Meanwell whose struggle
with cancer mercifully came to end during the early hours of the July the 25th 2001. Peter
started training dogs in 1962. He competed very successfully in Obedience competitions
including the highest class. He also had an outstanding career in Working Trials (similar to
Shutzhund) where there are two equally top stakes. They are Tracking Dog (TD) and Patrol
Dog (PD). By 1977 Peter had won 15 of these Championship trials with several different
dogs the wins coming from either stake. Peter had two Border Collies who won their title of
Champion, Petricas Laddie and Jamie of Petricas. He also won a Championship PD with an
Alsatian called Amber of Brayfield. He judged both of these stakes on several occasions
and subsequently was twice given the honour of judging The Kennel Club Working Trials
Championships in 1976 and 1979.
Where Agility is concerned, without him it may never have started. Upon request to fill a
vacant main ring half an hour he put together the very first demonstration for Crufts Dog
Show in 1978. It was received so enthusiastically that he was asked to repeat it in 1979 and
then judge it at Crufts Dog Show in 1980. Subsequently The Kennel Club recognised Agility as a dogsport and nowadays there are events taking place every week all over the country. It has spread to other countries to the extent that most of the countries in the world play
this sport. Certainly all of Europe. Then from the USA to Russia, Japan and China to Australia. Small emerging countries such as the Baltic states are also involved. There is no
doubt about it, without consciously seeking to do so Peter Meanwell has had an immense
impact upon dog training not only in the UK but across the world. Few are able to have
such an influence upon the dog scene but in Peter’s case he has unwittingly ensured that the
world of dog training will never forget him.
F oot not e from R ob ert Lo ft us
In the early 1980's John Varley emigrated to Sydney, Australia, to work with the PAL Superdogs Demonstration Team, (an "Agility-like" performance event, with very Large obstacles). Living in the foothills of the Blue Mountains, west of Sydney, a few years later John
became very ill and died later that same year.
Source: “The Agility Dog” by Peter Lewis 1981

INTRODUCTION IN HOLLAND
In England Agility was the buzz word in 1982 for already we had several years experience.
Then came a cry from Loes van den Bogaard who wanted Holland to be able to play the
wonderful new dogsport. My old friend Roger Farr answered her. The result was that he
had a full set of equipment built and bought a suitable trailer to pack it in so that it could be
pulled by his Small VW Transporter Van.
He asked myself and Bill and Angela Chuter to help him on a 5 day five club trip to Holland to teach at least 100 dogs and handlers a day. This was some challenge but we agreed
to the proposal. We trailed the equipment onto the car ferry and eventually arrived at Zeebrugge where we were met by our hosts. We followed them to Koewacht (Zeeuws-Vlaamse
KC) and chatted before going to bed.
The following day it was necessary for us to get all the equipment out of the trailer and
erect into a simple course. Then we started teaching obstacle by obstacle, handler after handler, dog after dog. It was hard work but we were like many of the Dutch were to become,
addicted to our new sport. At the end of the day we packed all the equipment away and then
trailed it to the next venue which I think was Mijnsheerenland. There we met our new hosts
and the people we were to stay with, but first it was polite to talk to our new friends although probably bed would have been a better option.

It had been
welcome to
Agility Holland!

The third day we did exactly the same as Koewacht. Get the equipment out, erect it, teach
100 dogs / handler, take equipment down pack it back into the trailer, drive to next venue.
This was Hoorn where we need to meet our new hosts and spend the evening with them before crawling into bed. We did the same at Zwolle and Roermond and then staggered back
to the UK, exhausted but happy that the first agility missionary duty had been accomplished. Tekst: Peter Lewis 2003
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DOEL VAN AGILITY
RECREATIESPORT EN WEDSTRIJDSPORT!

Behendigheids
Vereniging Breda

Voor alle honden
groot en klein

Bij agility moet de hond, met als begeleider de baas, een parcours met daarop opgestelde
hindernissen in een vooraf bepaalde volgorde foutloos en zo snel mogelijk afleggen. Het is
een wedstrijdsport waarbij het contact baas-hond centraal staat. Maar agility is niet alleen
maar een wedstrijdsport.
AG IL IT Y IS EE N S P ORT
DI
E LEU K I S VO O R HO N D ,
Doordat gebruik gemaakt wordt van vele en
B A AS E N PUB LIE K .
veelsoortige commando's, draagt deze vorm van
AG IL IT Y IS
hondensport in grote mate bij aan de verdieping
EE
N
CO
MBI N AT IE VA N
van de relatie baas-hond. De hond kan bij agility
ZO RG V U L D I G
zijn capaciteiten benutten en zo een uitlaatklep vinden ter vervanging van zijn vroegere activiteiten. O PG EB O UW DE TE CH N IE K
E N SNE L H EI D ME T
Verder is de hond aan het werk in een groep,
A L S B AS I S H E T
waardoor er voortdurend gewerkt wordt aan het
E NT H O U S I A SM E V A N
sociale gedrag van de hond. Doordat de baas in de
B A A S E N H O ND
gelegenheid is complimenten en beloningen aan de
hond uit te delen, kan de hond steeds meer
zelfvertrouwen krijgen.
N U T R A I NE N
D U I ZE N D E N
ME N SE N M ET
H U N H O ND E N
AG ILI T Y E N
N E ME N VEL E N
VAN HEN
DEEL AAN
W E D ST R I J D E N

Voor alle honden
ras en rasloos
Hier springt Fleur

Voor de bazen geldt dat zij kunnen werken aan hun lichaamsbeheersing, conditie, reactie- en coördinatievermogen. Zij kunnen
de invloed van de mens op de hond leren kennen en zo tot een
beter inzicht in het gedrag van honden in het algemeen en van de
eigen hond in het bijzonder komen. Ook kunnen baas en hond
samen spelenderwijs veel plezier aan de sport beleven, terwijl ze
bewust of onbewust bezig zijn met het bevestigen van de rangorde in de roedel. En dit alles komt natuurlijk weer de relatie baashond ten goede. Vanaf de kant van het trainings- of wedstrijdveld
ziet agility er spectaculair uit. Dit blijkt in het algemeen door de
grote mate van plezier bij baas en hond.

Zo zou je de indruk kunnen krijgen dat
zoveel commando's of signalen mag
geven aan de hond als hij of zij maar
wil. En hoe meer er mag, hoe meer er
ook fout kan gaan. Maar bedenk dat
er vaak op snelheid gewerkt wordt;
juist dan is een fout heel snel gemaakt. En dat maakt deze sport juist
weer zo moeilijk, aantrekkelijk en
uitdagend!
Tekst: Piet Plasmans
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agility gemakkelijk is. Gemakkelijk omdat de baas
B IJ A G IL IT Y E N B IJ
A G I L I T YWE D ST R I J DE N W O R DT E R
B I J DE B AZE N G E E N V E R SC H I L
G E M A AKT I N M A N N E N O F
V R O U W E N, LE E FT IJD ,
LE NGT E O F G EW I CH T .
ZO IS AG ILITY OOK ÉÉ N VAN DE
U N I E KE SP O RT E N
BI N NE N A LL E AN DE R E SPO RT E N

GEBOORTE VAN EEN SPORT
DOOR LOES VAN DEN BOGAARD
P R A C H T I G, S P A N NE ND , L E UK , O P W I N DE ND ,
F A SCI NE RE N D ! D A T Z IJ N DE K RE TE N DI E JE R O N DO M
E E N B E H E N D I G H E I DSW E D ST R I J D H O ORT V A N DE
T OE SC H OU W ER S . V OO R AL VA N D E ME NSE N D IE
V O OR DE A L LER EE RS T E KEE R Z O IET S M EEM AK EN
Voor mij was dat tijdens mijn jaarlijkse bezoek aan een van 's
werelds grootste hondenshows: de Crufts in Londen. In het
tweede weekend van februari wordt daar niet alleen een tentoonstelling gehouden waar de mooiste honden van Groot-Brittannië
strijden om de hoogste eer, maar er vinden ook de kampioenschappen Obedience plaats. Dat zijn gehoorzaamheidswedstrijden van een zeer hoog niveau, een soort hondenhogeschool. Van
's morgens negen tot 's middags drie uur zitten de tribunes vol
met liefhebbers van deze tak van hondensport.

Loes van den Bogaard

Loes met Famke
tijdens het 1e NK in 1985

P et er M ea nwell
Na de Obediencewedstrijden volgt er een pauze; men wacht op
de eindkeuring, waarin men beslist welke hond: de mooiste van
de dag is. Op zondagavond volgt dan de finale van deze meerdaagse tentoonstelling en kiest men de 'best in show'; de allermooiste hond van het hele gebeuren.
Parades, jachthoornblazers, politiehonden, demonstraties, bloemen, een zee van lichten en
zelfs volgspots maken van deze avond een spectaculair geheel, waaraan door de Britse TV
uitgebreid aandacht wordt besteed.
Eén van de mensen die
verantwoordelijk is voor de
goede gang van zaken in de
erering, is John Varley. Hij
was het die Peter Meanwell, een zeer bekende
trainer en keurmeester van
politiehonden, verzocht om
met zijn kennis van de hondensport iets te bedenken
om het gat tussen de Obediencewedstrijden en de
erekeuring op te vullen.
Het moest iets worden dat
ten eerste nieuw was, ten
tweede leuk voor bazen en
honden en daarbij aantrekkelijk voor het publiek.
Peter ging aan de slag en ontwierp een achtvormig parcours met diverse hindernissen, die in
een vaste volgorde door de honden genomen moesten worden. Wie het snelst rond was met
de minste fouten, was de winnaar. Niemand kon toen nog vermoeden dat dit spel der behendigheid een ongelofelijk succes zou gaan worden.
Ik heb deze 'geboorte' zelf mee kunnen maken.
Na de Obediencewedstrijd bleef ik in de buurt van de
erering om te zien waarvoor die toestellen moesten
gaan dienen. Het zag er allemaal zeer aantrekkelijk
uit, een beetje zoals de hindernissen voor een paarden-springconcours. Het waren echter niet alleen
sprongen, er was ook een hoepel, een soort tunnel,
een wip, een evenwichtsbalk en een rij paaltjes. Alles
in vrolijke en afwisselende kleuren geschilderd. Toen
de eerste deelnemer met zijn hond het parcours had
afgelegd, barstte er een enorm applaus los.
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V er va ng end w erk
Iedereen was meteen gewonnen voor dit spel. Ik denk dat dat één van de sterke kanten van
deze sport is, ze zit zo in elkaar dat je alles direct kunt volgen en mee kunt leven met de
deelnemers en hun viervoeters. Bovendien is het een lust voor het oog de honden te zien
gaan: de staarten zwaaien als vaandels, de oren zijn gespitst en de pret straalt van de snuiten
af. Er zijn honden die het hele parcours blaffend afleggen, anderen kunnen er niet genoeg
van krijgen en racen in het rond. De cracks werken in een enthousiaste samenwerking met
hun baas, volgen in razend tempo zijn aanwijzingen op en zijn vaak al over de finishlijn
voordat hun baas voorbij de laatste hindernissen is.

“Stand in” handler
Bob Veerman
metYuppie;
de hond van Loes

Het is natuurlijk voor de meeste honden ook heerlijk: in volle vaart wenden, keren, kruipen,
springen. De wolf, de voorouder van de hond, is een dier dat aan zijn voedsel moet komen
door een prooi te besluipen, te selecteren, na te jagen, in te sluiten, te vangen en te doden,
kortom een zeer actief bestaan. Ontnemen we honden en wolven die bewegingsmogelijkheid en sluiten we ze op in kennels en kooien, dan zien we vaak dat die drang naar beweging gecompenseerd wordt door eindeloos langs de hekken heen en weer lopen, op bepaalde plaatsen steeds datzelfde sprongetje maken, of minutenlang achter de eigen staart aan in
het rond tollen. Als een hond in huis is opgesloten stapelt de energie zich eveneens op en
kan de hond 'werk' gaan verrichten dat hem door zijn eigenaren niet in dank zal worden afgenomen: het slopen van het bankstel, het consumeren van tafelpoten en deurposten en het
ruïneren van vloerbedekking, gordijnen en behang.
Sommige honden richten die energie niet op de buitenwereld, maar op zichzelf en vermaken zich door eindeloos hun poten en/ of andere lichaamsdelen stuk te likken en te bijten.
Honden moeten een uitlaatklep hebben voor hun energie en het is het beste als we ze die
gericht kunnen geven: samen met de baas wat doen, versterkt het natuurlijk overwicht van
de baas en zorgt er voor dat de hond zijn 'leider' nog meer in de gaten houdt: 'Wat doet de
baas, kan en mag ik meespelen?'

Techniek op de wip
door Pika

Sa menw erking
Het publiek in Londen genoot van die samenwerking tijdens de behendigheid en van de
snelheid en het enthousiasme waarmee de honden het parcours aflegden, en het was een
overweldigend succes. Vanaf 1978 is er steeds behendigheid op de Crufts geweest en aan
de wedstrijden die overal in Engeland georganiseerd worden, doen honderden deelnemers
met vaak meerdere honden mee. Dat ik niet de enige Nederlander was die van dit gebeuren
had genoten merkte ik, toen ik buiten op een taxi stond te wachten om naar het hotel terug
te gaan. Daar stond mevrouw Marian Tittel- Schilperoort, keurmeester op tentoonstellingen
en bij de gedrag- en gehoorzaamheidexamens en wedstrijden in Nederland. Al gauw bleek
dat we beiden erg enthousiast waren: dat moest naar ons land komen, wat was dat geweldig. Beiden gingen we aan het thuisfront aan de slag.
Marian zorgde voor de eerste demonstraties op de Winnertentoonstelling in Amsterdam en
wij maakten een instructiefilm. We kwamen in contact met Roger Farr, die in het Gooi de
eerste praktijkles, opgeluisterd met Engelse video-opnamen, kwam geven.
P et er Lew is, R og er F arr en A ng ela e n Bil l C hu t er
In 1982 organiseerde de Nederlandse vereniging van instructeurs in hondenopvoeding en opleiding, O&O, een Paastournee. Uit Engeland kwamen vier van de meest vooraanstaande
Behendigheidstrainers en keurmeesters: Peter Lewis, Roger Farr en Angela en Bill Chuter.
Ze hadden bovendien een trailer vol schitterend springmateriaal bij zich. Vergezeld door
een groot gedeelte van het bestuur van O&O vertrok men van Zeebrugge naar Axel, vandaar naar Mijnsheerenland om vervolgens Hoorn, Zwolle en Roermond aan te doen.

Met snelheid
over de sprong

In iedere plaats werd het materiaal 's morgens uitgeladen en een parcours gebouwd. De daar
aanwezige deelnemers aan de instructiedag, gemiddeld zo'n honderd, werden dan al naar
gelang hun trainingsniveau in groepen gesplitst, om daarna onder ervaren leiding kennis te
maken en wat routine op te doen met deze tak van hondensport.
Aan het eind van de middag kon er deelgenomen worden aan een eenvoudige wedstrijd.
Het springmateriaal werd daarna weer in de trailer geladen en, gesterkt door een warme
maaltijd, vertrok men in de richting van de gastgezinnen in de volgende plaats, om daar te
genieten van een verdiende, maar vaak te korte nachtrust. Om acht uur moesten we immers
weer op het veld zijn om alles klaar te zetten voor de nieuwe ploeg deelnemers.
Hoewel de weersomstandigheden beslist niet gunstig genoemd konden worden, werd de
tournee een succes.
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E er s te NK in 1 9 85
Overal in het land ging men hindernissen bouwen en kon er met de training gestart worden.
Hoogtepunt in die beginfase was ongetwijfeld het door Gooi- en Eemland, onder auspiciën
van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, georganiseerde eerste nationale Kampioenschap dat in 1985 in Hilversum gehouden werd. Onder het keurend oog van
Roger Farr streden daar meer dan honderd deelnemers om de eer, de bekers en de champagne. Van alle door de Raad erkende kynologische verenigingen in ons land en in België
doet meer dan driekwart tegenwoordig aan behendigheid. Ook bij kringgroepen en andere
bij de Werkhondenbond aangesloten verenigingen komt er steeds meer interesse voor dit
spel. Na een basis gehoorzaamheidtraining kan men zich in deze tak van hondensport specialiseren, wat een welkome afwisseling bij het werken met de hond is.
Sp ri ng co n co u rs
Behendigheid lijkt erg veel op het springconcours zoals
we dat kennen uit de paardensport. Er is een parcours
opgesteld dat uit minimaal 8 en maximaal 18 hindernissen bestaat en minstens 6 verschillende toestellen bevat.
De hond die met de minste fouten in de snelste tijd
rondkomt, is de winnaar. De baas loopt mee langs de
obstakels en geeft de hond aan in welke volgorde hij ze
moet nemen. Bordjes met cijfers erop maken de baas
duidelijk welke volgorde de juiste is. Oorspronkelijk
was dat een vaststaand patroon, maar daar is men al
heel snel van afgestapt: er waren bazen bij die in het
midden konden blijven staan en met behulp van allerlei
commando's hun honden in het rond stuurden! Dat was
niet de bedoeling en men besloot voor iedere wedstrijd
een ander parcours te laten ontwerpen door de man die
ook moest gaan jureren: de keurmeester.
Roger Farr als “JUDGE”
tijdens het eerste
NK in 1985

Joyna van
Anneke Hollemans

Roger Farr feliciteert
mw. v.d. Broek (r) en
Loes Bijlhout (l). (1987)

De meeste trainingen en wedstrijden vinden in de openlucht plaats, maar het spel kan ook
binnen gespeeld worden, mits de ondergrond niet te glad is. Op het moment dat de hond
over de startlijn komt, begint de tijd te lopen en die stopt zodra hij de finish gepasseerd is.
Bij de grote wedstrijden vinden we al een elektronische tijdwaarneming, maar overal wordt
daarnaast nog met behulp van een stopwatch de tijd gemeten. De hond werkt 'bloot', zonder
riem of halsband, en de baas mag hem tijdens de wedstrijd niet met zijn handen of voeten
'helpen'; ook daar worden strafpunten voor gegeven. De keurmeester bepaalt de Standaardparcours-tijd (SPT) en wordt die door de deelnemers overschreden, dan telt iedere extra seconde als strafpunt.
Een goede geleider/baas/handler bepaalt dus de snelheid van de hond, wijst hem de weg en
geeft, voorzover zijn ademtechniek dat toestaat, zijn hond zoveel mogelijk aanwijzingen. Ik
ken geleiders die gestopt zijn met roken en aan hun conditie zijn gaan werken om in deze
sport hun hond beter te kunnen helpen. Voor honden met een schouderhoogte van minder
dan 40 cm en voor honden die in de jonge hondenklasse of de veteranenklasse zijn ingeschreven, worden de hoogtesprongen verlaagd en de breedtesprongen ingekort; alle andere
toestellen blijven hetzelfde. Het wachten is nog slechts op een Abraham- en Sarahklasse
voor bazen van boven de vijftig jaar!
B a a s - ho nd , h o nd -b a a s
Rashond of bastaard, alle honden die in een goede conditie verkeren zijn welkom op de
trainingen. Tussen baas en hond
moet echter een zo goede
verstandhouding bestaan, dat de
baas zoveel controle over zijn hond
heeft dat hij moeilijkheden en
blessures kan voorkomen.
Voor beiden kan dit spel dan een
bron van vermaak worden, niet
alleen tijdens de trainingen en de
wedstrijden maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar.
Bron: Loes van den Bogaard
“Behendigheid” 1987
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VOORWAARDEN VOOR DE HOND
V R I J W EL I E DE R E H ON D K A N A A N A GI L I T Y D O E N.
SL E CH T S BIJ H O N DE N MET EE N B EPA AL DE
L I CHA AM SB O UW I S V O O RZ IC HTI G HE I D G E B O DE N .
O O K I S H E T V A N B E L A N G OF J E A A N A G I L I TY G A A T
D O E N NA AS T E E N A ND ER E V ORM V A N H O N DE N SP OR T
O F GEW OO N V O OR D E L OL M E E D OET . M A A R A L S J E
E C H T A A N W E D ST R I J DE N M E E W IL T GA A N D O E N ;
DA N K OMT ER WA T ME ER B IJ H ET SPE LLETJE K IJKE N

Met een jonge hond
verstandig beginnen

L e eft ijd va n d e ho nd
De leeftijd is aan het ras en aan de grootte van de hond gebonden. Een logische zaak omdat
bij de kleine rassen en kruisingen het beendergestel van de hond eerder volgroeid is dan bij
de grotere. Dit laatste is weer belangrijk als we met de hond echte sprongen gaan nemen.
Want als we goed kijken kunnen we zien dat er dan veel druk komt te staan op de voorhand
van de hond. En het is bekend dat een hond niet in het bezit is van sleutelbeenderen om
schokken op te vangen zoals de mens.
Let op: Voor honden die HD-gevoelig zijn, of van honden waarbij hierover twijfels bestaan, geldt in elk geval: ga eerst langs de dierenarts om te vragen wat hij er van denkt als
de hond agility gaat doen.
B eg i nn e n m e t t ra i n e n
Bij sommige toestellen, die geen gevaar opleveren voor de hond, kunnen we al vroeg met
de trainingen beginnen, zelfs al bij de puppycursus in de gehoorzaamheidscursus. Voorbeelden hiervan zijn de schutting op de lage stand, kattenloop, slurf en de tunnel. Sommige
instructeurs hanteren de regel: hoe eerder de hond gewend raakt aan de agility-toestellen
hoe beter. Maar: omdat een foutje altijd in een klein hoekje ligt, zeker bij onervaren geleiders, is het meestal beter gewoon te wachten totdat de hond volgroeid is en de baas de gelegenheid heeft gehad de hond wat beter te leren kennen.
Een gehoorzame hond
is een eerste vereiste

De oudere honden
blijven motiveren

F ys i ek e n co ndit i e
Ook bij mensen kennen we "magere" en "dikke" types maar dit zegt natuurlijk niet altijd
iets over hun conditie. Echter als we weten dat een hond hiervan last heeft en dit onevenredig snel tot blessures kan leiden, moeten we niet aan agility beginnen. Trouwens de meeste
van dit soort honden zal geen plezier hebben in agility en als baas zul je dat al snel merken.
Verder is een aantal rassen absoluut niet geschikt voor agility zoals een Basset en een Ierse
wolfshond. Want dit leidt geheid tot ongelukken. Uiteraard zijn dit wat extreme voorbeelden en kent elke extremiteit weer z’n uitzonderingen.
A pp èl
Dit is eigenlijk de eerste vereiste. Want met een hond die
niet aangelijnd is, niet op commando bij de baas blijft en
een hond die absoluut geen aandacht voor de baas heeft, is
het goed aanleren van agility in principe onmogelijk. De
appèloefeningen liggen, staan en zitten (dit worden de
posities genoemd) worden gebruikt bij de start en de tafel.
Deze oefeningen horen in feite niet bij de agilitycursus
thuis maar zijn typisch voorbehouden aan de gehoorzaamheidscursus. Het is echter niet noodzakelijk dat
de hond deze oefeningen perfect kan uitvoeren bij het
begin van een cursus. Maar het is wel zaak dat aan de
oefeningen zitten, staan en liggen (en blijf/wacht) op korte
termijn aandacht wordt besteed. Komen op bevel is ook
een oefening die niet direct noodzakelijk is. Maar dat de
beheersing van dit commando voordelen heeft, zal in de
loop van de eerste lessen wel snel duidelijk worden.
Apporteren is ook een oefening die niet direct
noodzakelijk is, maar waarvan je wel bijzonder veel
voordeel hebt bij het trainen. Veel honden zijn gek op het
achterna rennen van een balletje.
Het balletje wordt als vorm van beloning gebruikt en houdt
er vooral de snelheid in! Tekst: Piet Plasmans
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UITTREKSEL REGLEMENT
BEHENDIGHEID/AGILITY KNK CYNOPHILIA (2003)
Maten in centimeters; tenzij anders aangegeven.
A gilit yw edstrij d
Bij een agilitywedstrijd moet door de deelnemende honden
in onderlinge competitie op de daarvoor voorgeschreven
wijze en binnen een vooraf bepaalde tijd een met toestellen
en hindernissen uitgezet parcours worden afgelegd. Het
parcours wordt samengesteld door de keurmeester en bevat
ten minste twee veranderingen van richting. De afstand
tussen twee opeenvolgende hindernissen bedraagt 5 tot 7
meter en heeft een lengte van ten minste 100- maar ten
hoogste 200 meter.
Sta n daard Pa rco u rs Tij d (SPT)
De tijd voor het afleggen van het parcours die bij overschrijding leidt tot toekenning van strafpunten. De SPT
wordt bepaald door de lengte van het parcours te delen
door de gekozen snelheid in meters per seconde, rekening
houdend met de te keuren klasse en de ter plaatse geldende
omstandigheden.
M a x i m u m P a rco u r s Ti j d (M PT )
De tijd voor het afleggen van het parcours die bij overschrijding leidt tot diskwalificatie. De MPT bedraagt minimaal 1,5 x de SPT en ten hoogste 2 x de SPT.

De wed strijd
Vóór aanvang van elke wedstrijd brengt de keurmeester de
deelnemers op de hoogte van de route van het parcours en
deelt hij de SPT en de MPT mee. Hij wijst de deelnemers
op het wedstrijdreglement en op de regels voor de toekenning van de strafpunten. Oefenen op het wedstrijdparcours
is niet toegestaan. De geleider mag, zodra de klasse waarin
hij is ingedeeld aan de beurt is, zonder hond het parcours
verkennen. Vóór de start plaatst de geleider de hond zittend, liggend of staand voor de startlijn; neemt de halsband
af en geeft op last van de keurmeester de hond het bevel
om te vertrekken. De geleider mag zich op het parcours
opstellen of met de hond meelopen; hij zorgt ervoor dat de
hond de hindernissen in de juiste volgorde neemt en mag
tijdens het afleggen van het parcours signalen en bevelen
geven. De geleider mag niets in de hand houden, de hond
en de hindernissen niet aanraken, de hindernissen niet nemen of er onderdoor gaan. Vanwege de veiligheid mag tijdens het lopen van een parcours de hond niets aan- of om
hebben. Bij het afleggen van een parcours kunnen fouten
gemaakt worden die onderscheiden worden in tijdfouten,
fouten en weigeringen. Fouten leiden tot het toekennen van
strafpunten en tot diskwalificatie. Nadat de hond de finish
heeft gepasseerd, lijnt de geleider de hond aan en verlaat
de ring.

Kla s se n
Wed st r ijdri ng
Het afgebakende gedeelte van een terrein waar de wed- bij wedstrijden kunnen de volgende klassen worden opengesteld;
strijd plaatsvindt. (20 x 40 meter maar min. 800 m2).
1e graad: voor honden die nog geen drie keer een
“Uitmuntend” hebben behaald;
C atego ri eën
2e graad: voor honden die naar deze klasse zijn
Wedstrijd- en spelonderdelen van een wedstrijd.
Wedstrijdonderdelen zijn het Vast-parcours en de Jumping. gepromoveerd of zijn gedegradeerd;
Vast-parcours: een wedstrijd met minimaal 6 verschillende 3e graad: voor honden, die naar deze klasse zijn
toestellen, minimaal 12- en maximaal 20 hindernissen, gepromoveerd.
waarbij de hindernissen in de voorgeschreven volgorde Veteranenklasse: voor alle honden die op de dag van de
moeten worden genomen. Er geldt een SPT en een MPT. wedstrijd de leeftijd van zeven jaar hebben bereikt. Als
Jumping: een wedstrijd met minimaal 12- en maximaal 20 men besluit de hond in te schrijven voor deze klasse dan is
hindernissen waarbij de hindernissen in de voorgeschreven men verplicht altijd in deze klasse in te schrijven. Als een
volgorde moeten worden genomen; met dien verstande dat hond geblesseerd is (geweest) en de leeftijd van zeven jaar
slechts hindernissen zonder raakvlakken (inclusief de tafel) nog niet heeft bereikt, mag de hond buiten mededinging in
deze klasse worden ingeschreven.
zijn opgenomen. Er geldt een SPT en een MPT.
Open klasse: wordt opengesteld voor honden die in de 1e,
2e en 3e graad lopen.
K wali fi cat ie “ U” (Ui tm u nt end )
Een “U” behaalt men door de gestelde SPT met minder
dan 6 seconden te overschrijden of door binnen de SPT O nd e rv er d el i ng klas sen
niet meer dan één fout c.q. weigering te behalen en minder Alle klassen zijn onderverdeeld in een Large-klasse voor
dan 1 seconde tijdsoverschrijding te hebben.
honden met een schofthoogte vanaf 43, een Medium-klasse
voor honden vanaf 35 tot 43 en een Small-klasse voor
honden minder dan 35 schofthoogte.
R aakvl ak
Het gedeelte van een toestel waarop de hond bij het op- of
aflopen minimaal één poot moet zetten (wip, kattenloop en Voor waa rden b ij w ed s trij d en
schutting). Toestellen met raakvlakken en de tafel mogen Voor een wedstrijd in de 1e graad mag het parcours niet
niet worden opgesteld aan de start of finish.
meer dan drie- en voor een wedstrijd in de overige klassen
niet meer dan vier hindernissen met raakvlakken bevatten.
De slalom en de combinatiesprong mogen slechts éénmaal
Ge leid er o f ha ndle r
De persoon die de hond tijdens de wedstrijd begeleidt.
in een parcours worden opgesteld. Het aantal beschikbare
horden dient minimaal 10 te bedragen. Zowel de schutting
als de band mogen in een parcours voor Veteranen niet
C ombi nati e
De hond en handler die deelnemen aan een wedstrijd.
worden opgesteld.
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Op e n w edstrijd
Iedere wedstrijd waaraan kan worden deelgenomen door
een ieder die lid is van een door de Raad erkende vereniging of van een vereniging die is aangesloten bij de Stichting GGB.
S el ecti e w ed stri jd
Iedere open wedstrijd die door Cynophilia is aangewezen
als een wedstrijd waarop de combinaties punten kunnen
behalen voor het puntenklassement, geldend voor de titelwedstrijd en het wedstrijdkampioenschap van die klasse.
N e der la nd s K ampio en schap
De jaarlijks door Cynophilia georganiseerde wedstrijd
waarop Agilitytitels met jaartal kunnen worden behaald.
De to est el len: E nk ele ho rde
Hoogte: Large 55 tot 65, Medium 35 tot 45, Small 25 tot
35, Veteranen Large 35 tot 45, Veteranen Medium 25 tot
35, Veteranen Small 25. Breedte van het springgedeelte:
minimaal 120. Dit mag tussen de zijstukken op verschillende manieren worden opgebouwd, b.v. met leggers,
open- of dichte panelen of panelen met borstel. Boven deze
panelen moet steeds een legger liggen die kan worden afgesprongen.
Dubb el e hor de (oxer)
De uitvoering wordt verkregen door samenvoeging van
twee horden. Zij worden geplaatst met een oplopend hoogteverschil van 15 à 25. De hoogste horde moet achteraan
geplaatst worden. Hoogte: Large 55 tot 65, Medium 35 tot
45, Small 25 tot 35. De totale lengte mag niet meer bedragen dan: Large 55, Medium 40, Small 30.
C ombi nati es pr o ng
Bij combinatie van twee of drie horden bedraagt de afstand
tussen de onderdelen minimaal 4,5 meter en maximaal 7
meter. Deze combinatie mag uitsluitend bestaan uit horden
met afwerpbare leggers. Een combinatiesprong mag slechts
eenmaal in een parcours opgesteld worden. Ieder onderdeel
wordt afzonderlijk gekeurd maar bij een weigering voor
enig onderdeel moet de gehele combinatie opnieuw worden genomen.
H et viad uct / de m u ur
Hoogte: Large 55 tot 65, Medium 35 tot 45, Small 25 tot
35. Breedte: minimaal 120. Dikte van de muur ongeveer
20. Boven op de muur worden afwerpbare elementen geplaatst.
D e v er te spro ng
Deze hindernis bestaat uit 2 tot 5 achter elkaar opgestelde
elementen. Totale lengte: Large 120 tot 150 (4 tot 5
elementen), Medium 70 tot 90 (3 tot 4 elementen), Small
40 tot 50 (2 elementen). Breedte van het breedste element
120. Hoogte hoogste element 28. Hoogte van het laagste
element 15. De vier hoeken zijn afgebakend met paaltjes
van ongeveer 120 hoog; de bovenkant moet bedekt zijn.

De katt e nloop
Hoogte minimaal 120 en maximaal 135. Breedte van het
loopvlak 30. Lengte van ieder element minimaal 360 en
maximaal 420. Het stijgende en dalende gedeelte is voorzien van latjes, geplaatst op een regelmatige afstand van 25
om het klimmen te vergemakkelijken en uitglijden te vermijden. Aan de onderkant van het stijgende en het dalende
gedeelte worden raakvlakken in een afwijkende kleur geschilderd tot 90 vanaf de grond. De klimlatten moeten ten
minste 10 vanaf de grens van het raakvlak zijn aangebracht. De latjes moeten 2 breed en 5 tot 10 mm. dik zijn.
Zij mogen geen scherpe hoeken hebben.
De wip
Breedte 30. Lengte: minimaal 365 en maximaal 425.
Hoogte van het centrale draaipunt, vanaf de grond gemeten
1/6 van de lengte van de plank (voorbeeld 1: L = 365,
hoogte = 60, voorbeeld 2: L = 425, hoogte = 70). Raakvlakken zie bij kattenloop. De wip moet binnen 3 tot 4 seconden kantelen als een gewicht van 1 kg. op het eind van
de wip is geplaatst. Zij moet stabiel zijn en voorzien zijn
van antislipmateriaal en mag niet voorzien zijn van dwarslatten. Voor de kleine honden is de wip voorzien van een
tegengewicht om kantelen te vergemakkelijken.
DeA -s chut ting
De hindernis is samengesteld uit twee elementen. Breedte:
minimaal 90, waarbij de breedte onderaan 115 bedraagt.
Hoogste punt vanaf de grond gemeten: voor Large 190,
met een hoek van 90 graden; Medium en Small 170 (te
verkrijgen door het openen van de schutting).
Voor de vlakken zie de kattenloop.
Aan de onderkant van de hellende vlakken worden vlakken
in een afwijkende kleur geschilderd tot 106 vanaf de grond
gemeten. De nok van de A-schutting mag geen gevaar voor
de honden opleveren.
D e t u nn e l
Diameter 60. Lengte: 300 tot 600. De tunnel moet vervaardigd zijn van buigzaam materiaal zodat deze in bochten gelegd kan worden.
Ook moet de tunnel verankerd kunnen worden.
D e sl u r f
De ingang wordt gevormd door een stijve tunnel. Lengte
90, hoogte 60, breedte 60 tot 65. De slurf moet vervaardigd
zijn van soepel materiaal. Diameter 60 tot 65, lengte 250
tot 350.Als de slurf aan het eind vastgezet kan worden,
mag de afstand tussen de pennen niet meer dan 50 bedragen, zodat alle honden er gemakkelijk uit kunnen.

De tafel
Oppervlakte minimaal 90 x 90 en maximaal 120 x 120.
Hoogte Large 60, Medium en Small 35. De tafel moet staD e ba nd
Diameter: minimaal 38 en maximaal 60. Afstand van de biel zijn en voorzien zijn van antislipmateriaal.
grond tot middelpunt band: Large 80, Medium en Small
55. Het onderste gedeelte van de band moet uit veilig- St a rt en F in i s h
heidsoverwegingen dicht zijn. De band moet op hoogte af- De start- en finishlijn dient geplaatst te worden op een afstand van maximaal 1 meter van de eerste c.q. de laatste
stelbaar zijn door middel van kettingen of koorden.
hindernis en opgesteld staan in de lijn van de hindernis.
De afstand tussen de markeerpalen dient de breedte van de
De slalom
horde plus 50 aan de linker - en rechterzijde te bedragen.
Aantal paaltjes: 8, 10 of 12. Hoogte 100 tot 120.
Diameter 3 tot 5. Afstand tussen de paaltjes 50 tot 65.
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DISPENSATIE
CONFLICT MET HET REGLEMENT?!
D e a a nl eidi ng
Na verschillende wedstrijden bezocht te hebben kwamen wij op de
wedstrijd bij KC Gooi- en Eemland
te Hilversum op 23 augustus het
volgende tegen! Ik had mijn spel en
Jumping gelopen bij keurmeester
Benny Willemse en het Vastparcours bij Ronald Mouwen. Het
was een heel gezellige en zonnige
dag en ik liep alles zonder een diskwalificatie, wat wil je nog meer
zou je zeggen!
Ik was nog wat aan ’t nakletsen
met een groepje behendigheidsmensen toen Ronald Mouwen mij
aansprak op het feit dat ik iets in
mijn handen had gehouden tijdens
het Vast-parcours in zijn ring. Ik
gelijk sputteren dat ik echt niets in
mijn hand had! Ik dacht dat hij een
brokje of speeltje voor de hond bedoelde.
Wat blijkt, hij bedoelde mijn besturingsknuppel van de rolstoel, welke
ik vast heb met mijn rechterhand en
hij meende dat dit problemen kan
geven betreffende de regels binnen
de behendigheid-wedstrijdsport.
Ik maakte er direct een grap van: “Dan zullen jullie mij moeten duwen, want anders kom ik
echt niet vooruit. En ik bij de start blijven staan en de hond door het parcours laten gaan
zelfstandig, lukt nog net niet!”.
H et g e vol g
Hij adviseerde mij contact op te nemen met Cynophilia. Na een telefoontje op maandagmorgen met mevr. Honing van de afdeling behendigheid van Cynophilia, kreeg ik gelukkig
te horen dispensatie te krijgen voor Hoofdstuk IV, 3j, zodat ik mijn “knuppeltje” vast mag
houden! Heel toevallig was zij aanwezig geweest op deze wedstrijd en had mij gezien en
enthousiast dat ik de behendigheidsport vanuit de rolstoel wil proberen.
Gelukkig, we konden doorgaan met deze geweldige hobby! Als je eenmaal met behendigheid begint kun je niet meer stoppen, er is absoluut geen weg meer terug!
Tekst: Susan Rekveld (agility on wheels, that’s really fun!!)
Susan Rekveld
met Cindy
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VOORWAARDEN VOOR DE BAAS
Net zoals bij alle hondensporten is er geen enkele
reden dat er een verschil gemaakt wordt tussen
mannen en vrouwen of hun leeftijd. Maar voor
iedereen geldt dat er heel wat trainingsuren
gemaakt moeten worden voordat er op een
soepele wijze over een parcours gelopen wordt.
Ga maar na: je moet de commando's met je stem
en lichaam leren, die op het juiste moment
hanteren, onderwijl je hond in de gaten houden en
vooral niet op het parcours verdwalen. Dat
betekent dat er van de bazen eerst en vooral veel
geduld gevraagd wordt.
Zorg er voor dat je met een goed humeur aan de
training begint. Je hond heeft het onmiddellijk
door als je met tegenzin maar wat aan loopt te
rotzooien. En het zou geen hond zijn als daar geen
reactie op volgt; bijvoorbeeld door zelf aan de
haal te gaan of je op een andere manier in de maling te nemen.
Spiegelen!

Met speelsheid haal je het maximale uit je hond: dat betekent dat je indien nodig niet moet
schromen met je hond uit zijn of haar dak te gaan. Agility vereist bij tijd en wijle enig toneelspel. En als anderen daar om kunnen lachen, dan verhoogt dat de sfeer. Een volgende
keer kun je plezier beleven aan de uitbundigheid van een ander.
Het kan voorkomen dat na enkele trainingen een hond nog steeds opvallend veel moeite
met een bepaald toestel heeft. Dat is geen reden om bezorgd te raken. Bij de ene hond of
baas lukt nu eenmaal iets sneller dan bij de andere.
Met doorzettingsvermogen bereik je je doel wel. Bovendien leert de ervaring dat iedereen
vroeg of laat problemen tegen komt. Ook zeer ervaren mensen lopen met hun hond nog tegen problemen aan. En als je het ene probleem onder de knie lijkt te hebben, kan er weer
iets anders de kop opsteken. Praat daar maar eens over met de wedstrijdlopers. Zij zullen je
er graag over vertellen. Vaak hebben handlers de neiging alleen op de eigen hond en de eigen verrichtingen te letten. Ook bij agility kun je veel leren over het hoe en waarom (wel of
niet!) door naar anderen te kijken.
Tenslotte: je hond voelt je stemming vrijwel altijd feilloos aan. Dit betekent dat hij of zij
het ook voelt als je geen vertrouwen hebt in de goede afloop van een oefening.
Vertrouw daarom altijd in de capaciteiten van je hond en die van jezelf.
Tekst: Piet Plasmans

Een zwarte hond veraf
en dezelfde hond
hieronder dichtbij
Trudy Veen met Bowie
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ORGANISATIES
IN BEHENDIG NEDERLAND
A L S BE HEN D I G HE I DS L IEF HEB BE R WI L JE GRAA G SAM E N M ET
J E H ON D T R A I NE N . D I T K A N B I J É É N V A N D E V E L E
K Y N OL O GE NCL UB S , TRA I NI N GSG R OE PEN,
H O N DE NS P OR T V E R EN I G I N GE N, H O N DE NSC H O L E N O F
ST I C H T I NG E N D I E NE DE R L A ND R IJ K I S . M I S SC H I E N W IL J E
W E D ST R I J D E N L OP E N . O O K H IE R Z IJ N V E R SC H IL LE N DE
C I R C U I T S V O OR . V OO R DE GE NE N D I E D OO R DE B OM E N H E T B O S
NIE T ME ER ZIE N: EE N OVE RZIC HT VA N DE
O R GA NI SAT I E S O P B E H E N D I GHE I D SGE B I E D
R aad va n B ehe er op K ynol ogi sc h ge bied i n Ned erla nd
Dit is het overkoepelend orgaan van de officiële kynologie in Nederland. Onder de Raad
van Beheer vallen de rasverenigingen. Verschillende rasverenigingen hebben activiteiten op
het gebied van behendigheid. Zo organiseren de rasverenigingen van rassen die veel bij behendigheid actief zijn, zoals de Belgische Herdershond, de Border Collie en de Sheltie jaarlijks een clubkampioenschap behendigheid.
Ook de rassen die in aantal wat minder prominent op de wedstrijden aanwezig zijn, zoals de
Pyreneese Herdershond en de Bearded Collie kennen een clubkampioenschap van de rasvereniging. Sommige rasverenigingen gaan verder dan een enkele wedstrijd en hebben
kringgroepen waar Behendigheidstrainingen gegeven worden (bijvoorbeeld voor de Belgische Herdershonden) of zelfs een compleet eigen wedstrijdcircuit (Duitse Herdershonden).
Ook de kynologenclubs vallen onder de Raad van Beheer.
Kynologenclubs verzorgen trainingen op velerlei gebied, zoals Gedrag en Gehoorzaamheid,
Kynologische Kennis en Ringtraining. De meeste kynologenclubs bieden ook behendigheidstrainingen aan en een flink aantal organiseert daarnaast ook nog wedstrijden.
K NK Cy nophili a
De Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia is één van de leden van de Raad van
Beheer en vanaf het begin van de sport in Nederland bij de behendigheid betrokken. Zij
stelt o.a. het Behendigheidsreglement op. Verder coördineert Cynophilia de wedstrijden en
leidt keurmeesters op, die vervolgens door de Raad van Beheer benoemd worden. De behendigheidstaken worden vervuld door de Werkcommissie behendigheid. Een afgevaardigde van deze commissie heeft zitting in het Agility comité van het internationale kynologische orgaan; de FCI. In die hoedanigheid is Cynophilia betrokken bij het Wereldkampioenschap Agility. Naast de werkcommissie kent Cynophilia ook nog een Technische commissie. Deze commissie dient de Werkcommissie van advies en bestaat uit mensen die op één
of andere wijze actief zijn in de behendigheid.
Er zijn jaarlijks twee wedstrijden waarbij Cynophilia heel direct bij de organisatie betrokken is. De eerste is het Nederlands Kampioenschap behendigheid, waar zowel ras- als rasloze honden zich voor kunnen plaatsen. De tweede is de CACIAg-wedstrijd op de Winner
tentoonstelling. Deze is uitsluitend open voor rashonden, die hier een kampioenschaptitel
kunnen behalen, mits zij ook aan bepaalde exterieureisen voldoen. Onder Cynophilia vallen
verder diverse hondensportverenigingen waar trainingen gegeven worden en die wedstrijden mogen organiseren.
F ed e rat ie Ho nd e nsp ort Ne de rla nd
In Nederland zijn veel verenigingen, stichtingen en scholen die niet erkend worden door de
Raad van Beheer of Cynophilia. Dit zegt niets over de kwaliteit van een vereniging, maar
heeft te maken met het feit dat per regio slechts één vereniging erkend wordt door de Raad
van Beheer en ook aansluiting bij Cynophilia aan veel regels gebonden is. Uit onvrede met
dit beleid is de FHN opgericht. Ook commerciële hondenscholen kunnen zich bij de FHN
aansluiten. De FHN kent een eigen wedstrijdcircuit.
Het reglement en de klasse-indeling wijken enigszins af van die van Cynophilia, maar zijn
grotendeels vergelijkbaar. Een opvallend verschil is het aantal deelnemers. De wedstrijden
van de FHN zijn veel kleinschaliger dan die van Cynophilia.
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V ri e nd e nk rin g be h en dig h ei d B A ND
Het democratisch gekozen bestuur van Band behartigt de belangen van Behendigheidslopers in Nederland. Alhoewel iedereen lid kan worden, ligt de nadruk op de belangen van
wedstrijdlopers die uitkomen in het Cynophilia-circuit. BAND probeert misstanden te signaleren en doet voorstellen voor verbetering. Naast belangenbehartiging geeft BAND aanzet tot onderzoek op Behendigheidsgebied en organiseert zij landelijke trainingsdagen. Deze trainingen zijn nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de reguliere training en niet als
vervanging daarvan.
" W i l d e " t ra i ni n g sg roe p e n
Er zijn ook nog veel trainingsgroepen die niet bij een overkoepelende organisatie zijn aangesloten. Het betreft vaak groepen die afgescheiden zijn van kynologenclubs of onder Cynophilia vallende hondensportverenigingen. Reden voor de afsplitsing is vaak de professionele inslag van de wedstrijdlopers. Als jonge sport is behendigheid enorm in ontwikkeling
en met name de wedstrijdlopers zoeken steeds naar wegen en middelen om het niveau van
de sport verder te verbeteren. Deze fanatieke mentaliteit wijkt vaak te sterk af van de rest
van de vereniging, die de training meer als hobby dan als sport ziet, waardoor in veel verenigingen geen ruimte is voor beide groepen.
De leden van de trainingsgroepen lopen doorgaans wedstrijden in het circuit van Cynophilia. Door de "wilde" status kunnen de trainingsgroepen zelf geen officiële wedstrijden organiseren, waardoor veel kennis en ervaring verloren dreigt te gaan. Door trainingsgroepen
worden met enige regelmaat wel bijzondere wedstrijden georganiseerd, zoals benefietwedstrijden en teamwedstrijden, die niet aan een competitie verbonden zijn.

De bomen en het bos
tijdens een prijsuitreiking

Jessie
door de band

K eu z e m aken
De overkoepelende organisatie waarbij een vereniging al dan niet aangesloten is, hoeft niets
te zeggen over de kwaliteit van de trainingen. Een training moet in de eerste plaats veilig
zijn en daarnaast passen bij jou en je hond. Die keuze is heel persoonlijk. Als je wedstrijden wilt gaan lopen verdient het aanbeveling om je te oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Vaak gaan mensen automatisch wedstrijden lopen in het circuit, waarbij hun
vereniging is aangesloten, maar dit is zeker geen "must". Vraag advies aan je instructeur en
bezoek eens wedstrijden van de verschillende organisaties. Er zijn zelfs verschillende
handlers die zowel in het Cynophilia- als in het FHN-circuit uitkomen. Het is bovendien
geen keus voor het leven. Mocht een gemaakte keuze je toch niet goed bevallen, dan kun je
altijd voor iets anders kiezen.
Dat is het voordeel van al die bomen in het Nederlandse Behendigheidsbos.
Bron: “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst
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TOURNEE BEHENDIGHEID
1983 GROOT SUCCES
R O N D OM P A SE N OR GA NI S E E R DE DE NE DE R L A N D SE
VER ENIGING VA N INST R UCTE UR S O&O EE N
VIJF DAA GSE T O UR NE E MET DE BE D OE LI N G Z OV EEL
M O GEL I J K M E N SE N E N H U N H O N D K E NNI S T E L A T E N
MA KE N ME T E E N N IE UWE TA K VA N H O ND E N S P ORT;
D E B E HE ND I G H E I D
Deze sport is in het land van oorsprong, Engeland, in enkele jaren erg populair geworden.
Bill en Angela Chuter, Roger Farr en Peter Lewis waren met een trailer vol schitterende obstakels naar ons land gekomen en gaven, op vijf verschillende plaatsen, 's morgens instructie over het aanleren van het parcours.
In Axel, Mijnsheerenland, Hoorn, Zwolle en Baexem maakten meer dan 400 combinaties
van de gelegenheid gebruik de hindernissen eens te leren kennen. 's Middags jureerden de
Engelsen verschillende soorten wedstrijden, die met behulp van deze attributen gehouden
kunnen worden: afvalraces, 'Speel uw Spel' en een echte open wedstrijd, zorgden ervoor,
dat de conditie van hond én baas plus hun onderlinge verstandhouding eens goed getest
werden. Onder vaak grote hilariteit probeerde men elkaar de loef af te steken en zoveel mogelijk punten te vergaren.
So ms tot v er bazi ng
De Engelsen waren erg enthousiast over de grote verscheidenheid aan rassen, die ze op
'hun' dagen aantroffen. Van groot tot
klein, van licht tot
zwaar, van Duitse
Dog tot Silky Terrier, het deed allemaal
mee, vaak tot grote
verbazing van de eigenaren, die na aanvankelijke aarzelingen (dat doet die van
mij nóóit!) steeds
enthousiaster werden toen bleek, dat
ook hun trouwe
viervoeter het allemaal te gek vond!

Parcours verkennen
in de jaren ‘80
Links voor: Theo Panen
daarnaast Ingrid de Bok
daarachter
Ronald Kip en
Jan Reuvekamp
en met nummer 135
Jan-Willem v.d. Plas

Nadat de tafel en de
stijlsprongen wat verlaagd waren voor de kleinere rassen en de echte beginners, hadden ook
die honden geen problemen meer: zigzag, wip, kattenloopje, A-schutting, hoepel, tunnel en
slurf, ze vonden het allemaal prachtig! Iedere dag waren er bovendien prijzen te winnen en
de Engelse instructeurs hadden speciale trofeeën meegenomen voor de beste handlers.
E en d egelij k e sta r t
Dankzij de medewerking van verschillende KC’s ter plaatse en de steun van enthousiaste
leden van de vereniging is dit gebeuren een groot succes geworden. Overal in het land is
men begonnen met het bouwen van en het oefenen met de hindernissen. De vereniging
O&O. heeft bovendien een stencil uitgebracht met spel-, trainings- en bouwtips en -foto's.
Als follow-up komen dezelfde instructeurs, aangevuld met een vijfde expert, van 31 mei tot
3 juni 1984 opnieuw naar Nederland om in een tweemaal tweedaagse cursus met kleine
groepjes het accent te leggen op speltechniek en -tactiek, opbouw van het parcours, de jurering enzovoort, aangevuld met tips voor de gehoorzaamheidstraining. Zo krijgt deze nieuwe
tak van hondensport een degelijke start in ons land.
Een uitstekend initiatief van deze vereniging, waaraan mens, dier én toeschouwer veel plezier kunnen beleven!
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U I T S L A GE N V A N DE W E D ST R I J D E N
Axel
Open klasse:
1e prijs de heer Isoré, België,
met een Groenendaeler;
2e prijs de heer Adriaanse
met een Duitse Herdershond.
Afval-race:
1e prijs de Welsh Terriër van
mevr. Swarts;
2e plaats was voor de Schotse Collie van
de heer van Wolferen.

In Axel werd Yvonne
Weeda-van der Meer
de beste handler
2e prijs afvalrace:
Jan van Wolferen

De door de Engelsen meegebrachte prijzen voor de beste handler waren voor:
mevr. Weeda-van der Meer met een bastaard en voor mevr. Verbessen met haar Briard.
De poedelprijs voor de grootste pechvogel ging naar dhr. v.d. Wijnaert met zijn Labrador.
M ij n s hee ren la n d
Grote honden: 1e prijs voor de tien jaar oude Appenzeller van mevr. Tittel-Schilperoort; de
2e prijs was voor de Bouvier van mevr. v. Eersel. Kleine honden en beginners: de bastaard
van mevr. Holst won de 1e prijs, de Silky Terriër van Ronald Mouwen de 2e.
Beste handlerprijzen voor Ronald Mouwen en de heer Theo van Litsenborgh uit België met
zijn Groenendaeler.
Hoorn
Grote honden: 1e prijs voor mevr. T. v.d. Broek met haar Kerry Blue Terriër; 2e prijs de
heer John van Hebel met zijn bastaard. Kleine honden: 1e prijs én de prijs voor de beste
handler mevr. Amesz met haar Australische Terriër; tweede prijs Marjan Knip met haar
Amerikaanse Cocker Spaniel.

Eerste prijs voor
Marjan Tittel met Niki

Zw oll e
Grote honden: 1e prijs de heer Boekhorst met zijn kruising; 2e prijs mevr. Louise Mieras
met haar Border Collie. Tweede klasse: 1e prijs voor de bastaardhond van de heer Drijver;
2e prijs Anke Puts met haar Duitse Staande draadhaar. Beste handlersprijzen mevr. van
Koot met een bastaardje en Loes van den Bogaard met haar Kooikertje.
B aex em
Hier waren drie wedstrijden.
Open klasse:
1e prijs mevr. de Jong met een
Mechelaar,
2e prijs Louise Mieras.
Het 'Speel uw Spel' ging in twee
klassen: grote honden:
1e prijs de heer Chlôd met een
Bouvier; bij de kleine honden of
beginners won de heer Emans
met zijn Mechelaar.
De prijzen voor de beste handlers gingen hier naar:
mevr. de Jong en de heer Jacobs
met een Hovawart.
Bron “Onze Hond” 1983
Tekst: Loes van den Bogaard
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TOURNEE 1984
HET VERVOLG
D E NE DE R L A N D SE V E R E NI G I NG V O OR I NST R UC T E UR S O & O
O R GA NI SEER DE EE N T WE EMA AL TWE E DAA G SE C UR SU S
I N E N OM D E MA NE GE “A NY D A LE” TE M UI DE RBE R G,
W A A R V O OR U I T E N GEL A N D
V IJF T OP IN ST R UCTEU R S WA REN O VE R GEK OME N

Deelnemende honden
in 1984

H et spe l d e r b e h e n d i g hei d
Met behulp van een door hen meegebrachte trailer vol schitterend materiaal kregen de geleiders en hun honden de gelegenheid de fijne kneepjes te leren kennen van het spel der behendigheid.
Steil- en breedtesprongen, tunnels
en slurven, schutting en kattenloopje, alle obstakels van het parcours
waren, aanwezig, zodat iedereen
een maximale kans kreeg elk onderdeel te bestuderen.
Aan de hand van Engelse videoopnamen werd de theorie besproken: hoe bouw je een parcours, waar moet je op letten, hoe jureer je, wat is de beste manier
een show te organiseren, welke spelvariaties en klassen zijn mogelijk; deze en andere onderwerpen werden uitgebreid behandeld.

Loes van den Bogaard
Met Famke en
Border Collie
“Captain Baines”

1 2 0 d e el nem e r s
De Behendigheidsoefeningen werden afgewisseld met gehoorzaamheidslessen geënt op de
Engelse Obedience- en Workingtrial-wedstrijden. Het volgen, vooruitsturen, apporteren,
zoeken en dirigeren kwamen hier aan de beurt. De eerste avond was er bovendien een
EHBO- en verbandleerbespreking, die uitstekend aansloot bij de praktijklessen.
Beide cursussen werden besloten met Behendigheidswedstrijden, gevolgd door een gezamenlijk diner. De staf van de manege zorgde voor een voortreffelijk koud buffet, waar men,
voor het vertrek naar huis de gelegenheid had ervaringen uit te wisselen. Zo'n 120 deelnemers hebben, mede dank zij de weergoden (het wás en blééf
droog!) hun kennis kunnen uitbreiden.
De inleidingen van Angela en Bill Chuter en Roger Farr voor
de behendigheid, en Peter Lewis en Sue Potter voor de Workingtrial- en Obedience-oefeningen gaven alle deelnemers en
instructeurs weer nieuwe ideeën en tips, waar de kynologische
verenigingen in Nederland binnenkort de vruchten van kunnen plukken.
De uitslagen van de wedstrijden waren als volgt:
E erste w edst rijd
1. Marian Tittel met een Appenzeller
2. Loes v.d. Bogaard met een Kooikerhondje
3. Adri van den Bosch met een bastaard Herder
Tw eede w edst rijd
1. Gerrit Kuik met een bastaard Herder
2. Marianne Knip met een Amerikaanse Cocker Spaniel
3. Ronald Mouwen met een Silky Terriër
D e r d e w ed s t r i j d
1. Ruud Boekhorst met een Bouvier
2. Linda Keller met een bastaard Herder
3. Marianne Knip met een Amerikaanse Cocker Spaniel
Bron “Onze Hond” 1984 Tekst: Loes van den Bogaard
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BEHENDIGHEID TOEN EN NU
DOOR ARIE VAN DAM
IN DE PIONIER S T IJ D WA S HET FAB RIC ERE N VA N DE
T OE S TEL LE N L O UTER GEB A SEE R D OP
“W AT ZA G IK” E N IMPR OV ISATIE VE RM OGE N .
V E I L I GH E I D G I N G O N D E R H E T M OM V A N G E Z O N D
VE R STA N D E N H ET AA NTA L B ES CH I KB ARE S PR O N GE N
W A S IN DE MEE STE GEV ALLE N B EPE RKT VA N E E N
D R IE - T OT V I J FTA L S T U K S. HET VE RHA AL VA N H OE
H E T W A S D O O R É É N V A N DI E P I O N I E R S
Training bij
KC de Hofstad 1981/1982
Let ook even
op de schutting?!

Toen in 1979 de behendigheid (toen nog geen sport) vanuit Engeland naar Nederland
kwam, kon niemand vermoeden dat het een echte sport zou worden en zeker niet zo’n omvangrijke. De parcoursen hadden in het prille begin een vaste opstelling. Dat hield in dat de
honden die regelmatig oefenden, de route al snel zo goed kenden dat ze het parcours bijna
zonder begeleiding konden afwerken. Daar kwam snel verandering
in toen er werd toe over gegaan om de toestellen in wisselende
volgorde op te stellen en ook in wisselende volgorde te lopen.
Hierdoor kwam er variatie voor hond en baas en werd het geheel
leuker, aantrekkelijker maar vooral spannender. Nu kwam immers
ook het “handlen” als een belangrijke factor om de hoek kijken.
M et al e n t unn el
De hindernissen die bij de verenigingen in gebruik waren, verschilden onderling nogal, niet in soorten en maten, maar vooral in
de materialen die gebruikt werden. Dat kwam doordat de meeste
besturen het geheel zagen als een onkostenpost en een aanslag op
hun meestal toch al krappe financiën.
Zo werden in die tijd de toestellen (in tegenstelling tot nu) meestal door een paar handige
en enthousiaste leden gemaakt. Het materiaal was dikwijls afval en bij voorkeur stevig en
zwaar omdat het jarenlang mee moest kunnen gaan. Dat hield in dat de meeste toestellen
bijna niet te tillen waren.
Ook zijn de tunnels nu van kunststof, flexibel en in elke bocht te leggen. In de begintijd waren ze vrijwel altijd van metaal, soms wel door drie olievaten in een S-bocht aan elkaar gelast. Eén voor die tijd revolutionaire was er één van aluminium. Deze bestond uit twee delen zodat hij zowel in een S- als in een U-vorm gebruikt kon worden.

Een wip van 3 meter

V loe rb edekk i ng
De schutting, wip en kattenloop werden veelal met vloerbedekking beplakt om glijden te
voorkomen. De schutting was over het algemeen lager dan tegenwoordig en varieerde in
hoogte van 1 meter tot 1 meter 90.
De kattenloop was meestal 1 meter hoog, de op- en afloop 1 meter 80 lang en het vlakke
gedeelte 2 meter. De scheiding voor de raakvlakken werd soms met verf maar dikwijls met
gekleurd tape gemarkeerd. Hiermee werd de onderkant aangegeven en het andere stuk tape
gaf het beginpunt van het raakvlak aan. De wip had een lengte van 3 meter.
De sl alo mpa altj es
De slalompaaltjes stonden 75
cm. uit elkaar, zonder onderlinge verbinding. In een later
stadium kwamen de welbekende schapenpaaltjes.

Losse paaltjes;
in elk geval wel
gemakkelijk te verplaatsen

Beiden hadden het nadeel dat
als een hond er wat onstuimig
doorheen ging, binnen de kortste keren alles schots en scheef
stond. De paaltjes kregen dan
een tik met de hamer en het
euvel was weer voor even verholpen. Dat was ook de reden dat de kleine honden op het laatst liepen op een wedstrijd.
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B or st el s pron g
De borstelhorde (zie je zelden meer) werd gemaakt door 3 of 4
bezems ergens op te bevestigen, op een zodanige wijze dat als
Ingrid de Bok met Speedy over
de hond de borstels raakte, deze omklapten. Aan de onderkant
de cavalettie’s
NK 90 Amsterdam
werd een stuk zeil of katoen gehangen dat met wat wind flink
wapperde. De hoogtesprongen hadden in het begin minimaal
twee latten, nu vrijwel altijd één. Er waren ook dichte sprongen
die zelfs niet afspringbaar waren, wat voor behoorlijke blessures kon zorgen.
De muur (soms met een soort van viaducten er onder) was er
vrijwel altijd bij, nu zelden of nooit meer. De breedtesprong
was er werkelijk in alle mogelijk denkbare variaties, soms bestaande uit losse onderdelen zoals nu, alleen in één geheel andere constructie. Maar ook veel zwaardere uitvoeringen, met
een soort van raamwerk waar buizen van PVC of van metaal op gelegd werden, maar er
De borstelsprong
Niki en Marian
soms vast op gemonteerd waren, wat natuurlijk gevaarlijk was.

Tittel-Schilperoort

De Sheltie Speedy van
Ingrid de Bok
over de cavaletties

Francijntje en
Pascale Dijkers
bij het spel
”Twee in een vierkant”

Monique Kist met Nigel
door de toen
gebruikelijke autoband

C ava l et ti e ’s
Ook kenden we de cavalettie’s. Dat
waren 3 of 4 sprongetjes achter elkaar,
met een hoogte van 30 centimeter en
met een onderlinge tussenruimte van
1,5 meter tot maximaal 2,5 meter. Ze
zijn nu verdwenen net zoals het pauzevak. In het pauzevak moest de hond
een voorgeschreven positie innemen,
net zoals op de tafel. Ook was er een
sprongetje wat een combinatie was van
breed - hoog, dat waren drie dichte
hoogtesprongetjes achter elkaar die van beide kanten gesprongen konden worden.
In Engeland heeft men de waterput,
die hier niet is toegestaan. In het verleden kwam hij wel voor in het Royal
Canin parcours zij het dan wel alleen
in een spel, maar niet bij het Vastparcours of de Jumping. De sloot of
waterbak (al dan niet gevuld met water) is inmiddels ook verdwenen.
C ro ss -w alk
Even heeft men nog geprobeerd een
nieuw toestel te introduceren, de
“cross-walk”; een hoge tafel met aan
alle zijden een afloop als bij de kattenloop. Vanwege de grootte van het toestel en omdat
het afloopvlak bijna niet te beoordelen was, is dit toestel een vroege dood gestorven.

De ba nd
De band was meestal een autoband.
Om aan de goede middellijn te komen
was die meestal heel zwaar en werd
soms op een standaard geplaatst. Wat
later werd de band wat lichter uitgevoerd en in een wat luxer raamwerk
geplaatst. Maar ook een velg van een
fietswiel geplaatst in een plaat triplex,
alles op een vaste hoogte kwam je tegen (wel of niet verantwoord). Nu is de
band meestal van kunststof gemaakt en
heel licht uitgevoerd.
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Een ballenbak,
feestelijke sprongen;
alles kon in de begintijd.
Nu zijn alle toestellen
aan het reglement gebonden

V or mge vi ng
De vormgeving van de toestellen
was in de beginjaren speelser,
een ieder kon zijn creativiteit de
vrije loop laten. De meeste hoogtesprongen hadden geen vleugels, ook daar kwam verandering
in, zo was er een vereniging die
hondenfiguren als vleugels had
in allerlei kleuren wat het geheel
een fleurig en vrolijk aanzien
gaf. Alles is nu strak gereglementeerd vaste maten en professioneel gemaakt. Op zich heel
belangrijk, maar het geheel oogt nogal saai. Het zou voor baas en hond veel spannender zijn
als er meer diversiteit aan hindernissen zou zijn en zo de moeilijkheidsgraad zou verhogen.
NK voor iede ree n
Op Nederlands eerste wedstrijd
waren 63 inschrijvingen (er was
maar 1 wedstrijd per jaar), toen
een behoorlijk aantal, wat nu
niet meer voor te stellen is, met
tweedaagse wedstrijden en zo’n
30 wedstrijden per jaar. Om tegenwoordig aan het Nederlands
kampioenschap mee te doen is
er een selectie, in de beginjaren
kon iedereen meedoen aan het
nationale kampioenschap ongeacht je prestaties of kunnen.

Iedereen wilde beginnen
maar men had geen toestellen.
Een plaatselijke sloper
bood uitkomst.
Voor de honden maakte
het niet uit.

We zijn er nu zo aan gewend dat alles snel en soepel verloopt van inschrijving tot en met de
uitslag, doordat alles per computer verwerkt wordt. Dit ging in het verleden allemaal handmatig wat vooral bij de uitslag, soms uren wachten was.

Nog steeds keurt
Arie van Dam
Veteranenwedstrijden.
Hier naast de winnaar
Cindy Willemse

Er wordt nog steeds veel gediscussieerd over behendigheid hoe het beter en sneller kan.
Een grote vooruitgang is dat er sinds kort 3 hoogtematen zijn voor honden in de verschillende klassen wat we nu vanzelfsprekend vinden maar vroeger zat alles in één klasse.
Met de kennis van nu, terugkijkend naar het verleden, lijkt het of men toen niet wist wat
men deed. Vergeet echter niet dat de mensen van het eerste uur de grondleggers van nu
zijn. Zij hebben heel veel tijd en energie in de opbouw gestoken waar we nu de vruchten
van plukken.
Het is vooral mede aan deze pioniers te danken dat de behendigheid is wat het nu is.
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1 E NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
OBEDIENCE 1984
Z O’ N VIJ F T IE N J AA R G E LE DE N I S H ET V OO R M I J
A L L E M A A L B E G O N N E N : T OE N M A A K T E I K V O OR H E T
E E R ST O P D E C R UF T ’ S I N L O N DE N K E N NI S M ET D E
E N GE L SE C OM PET ITIV E OBE DI E NCE ,
D E H O N DE N H O GE SCH O O L
Via diverse cursussen bij Charlie Wyant, The Carreg du Academy en The British Institute
for professional dogtrainers vond ik niet alleen vele nieuwe hondenvrienden, ik kon me ook
steeds meer verdiepen in de Engelse manier van training. Jong beginnen (al in het nest, spelenderwijs!) alle hulpen geven, het goede belonen en vooral als de honden jong zijn, enthousiast en spelend werken, oefeningen uit elkaar rafelen en deel voor deel aanleren.

Erik Kerkhof als 1e bij een
obediencewedstrijd.
Hij was eertijds ook een
verdienstelijk agilitydeelnemer en lid van de
Werkcommissie van de
KNK Cynophilia
Foto: Peter van de Velde

1e Anja Smit
wisselt nu ook
obedience- af met
agilitywedstrijden
Foto Peter van de Velde

Hog esc hool we rk
Deze Engelse manier van training, een bijzonder positieve benaderingswijze van de
opvoeding en training van de hond, bleek
in Nederland na verloop van tijd goed aan
te slaan. Steeds meer Kynologische verenigingen startten een puppyklas en probeerden bazen en honden te overtuigen van
het plezier van de training. In tegenstelling
met vroeger groeiden de honden niet meer
op voor 'galg en rad', werden dan met negen maanden 'gebroken' en daarna pas in
opleiding genomen, men begeleidde nu
baas en hond zoveel mogelijk van het begin af aan. Dat men via deze methode ook
in Nederland kan komen tot hogeschoolwerk kon men constateren tijdens het eerste nationale kampioenschap Obedience, dat op 22 september in Koewacht plaatsvond. Daarbij
hield men zich aan de reglementen van de Engelse Kennel Club, die in het land, waar deze
sport; vandaan komt, coördinerend werkt.
K eurme est er en e r egast
Als keurmeester had men Sandy Wadhams uitgenodigd, een leerling van Charlie Wyant.
De laatste was als eregast het hele weekend aanwezig. Hij was zeer verheugd over het peil,
dat men in ons land in deze tak van hondensport heeft bereikt. Alle winnende honden zouden volgens de heer Wyant in Engeland eveneens aan de top van hun klasse zijn gekomen.
V ie r n iv ea us
Er werd op vier verschillende niveaus om de prijzen gestreden:
1. Pre-beginners; 2. Beginners; 3. Novice en 4. de A-klasse.
Het wedstrijdprogramma omvatte het volgen (aangelijnd en los), het komen op bevel
op twee manieren, de temperament-test, het
apporteren, de blijfoefeningen en in de Aklasse, een sorteerproef.
In de eerste drie klassen mocht er tijdens het
werken nog met de honden gesproken worden, in de A-klasse was steeds één commando, vergezeld door een gelijktijdig gebaar, toegestaan. Deelname stond open voor
alle soorten honden. Meer dan vijftig combinaties deden aan deze wedstrijd mee.
's Morgens om 9.30 uur startten de prebeginners en om 18.00 uur was ook de uitslag van de Nederlandse kampioensklasse
bekend en kon Mr. Wyant de vele bekers en
rozetten aan de winnaars overhandigen.
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Samen met Peter Lewis en zijn
gevolg werd nog een sport
geïntroduceerd
Enelse Obedience
Sue Potter was degene die de
deelnemers de eerste kneepjes
van het vak bijbracht

M i s v er s t a nd en
Dat er nog enorme misverstanden heersen over deze sport bleek weer eens tijdens het kort
geding, dat vooraf ging aan deze wedstrijd. Men probeert een vergelijking te treffen met het
Nederlandse G&G-programma en dat gaat niet! Misschien wordt de zaak wat duidelijker,
als we een parallel trekken met de paardenwereld. Ieder paard en pony leert zijn werk, leert
manieren; de verschillende gangen en wendingen, halthouden en achterwaarts gaan, het
springen enzovoort. Daarbij moet het leren gehoorzamen aan de hulpen van de ruiter. Ná de
basisopleiding kan men zich gaan specialiseren: het fokken en showen, de crosscountry, het
concours hippique voor de springpaarden, de hogeschool voor de dressuurliefhebbers.
Zoiets vindt men nu ook terug in de hondenwereld: de basisopleiding kan de Engelse manier van trainen zijn, al of niet gevolgd door een G&G-diploma.

Tijdens de agilitytournee was
er ook tijd voor obedience.
Hier de prijsuitreiking door
Sue Potter
3e prijs pré-beginners was
voor “Left Wheel”
Piet Pasmans
Op de achtergrond (met pet)
kijkt Peter Lewis toe.

K eu z e m aken
De spring-enthousiasten kunnen daarna terecht bij de behendigheid en de mensen, die van
het begin af aan streven naar perfectie in wedstrijdverband, kunnen de Obediencecompetitie in. Door de jaren heen, is deze sport in Engeland, naast de pet-dogtraining (de
huishonden-gehoorzaamheidscursus) bij geweldig veel aanhangers populair geworden. Per
jaar worden er zo'n veertig open kampioenschapwedstrijden georganiseerd, waaraan soms
meer dan duizend combinaties deelnemen. En nou noem ik nog niet eens de talloze onderlinge- en clubwedstrijden. In ons land bestaat steeds meer behoefte aan een hondenhogeschoolsport in wedstrijdverband. Men wil, na het eventueel behalen van de G&G-diploma's,
met de hond door kunnen gaan om het samenspel tussen baas en hond nóg meer te perfectioneren. De DOS in oprichting (The Dutch Obedience Society), een landelijke vereniging
met nu al zo'n honderd leden, heeft zich als taak gesteld deze hogeschoolsport in Nederland
te propaganderen. Binnen alle kynologenclubs kan deze sport naast, of na de op de praktijk
gerichte G&G-training plaatsvinden. Aan de DOS de zware taak een en ander te stimuleren
en te coördineren en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse Kynologie!

Bianca van der Post
met Melow
tijdens een wedstrijd

Uitslag e n
Winnaars pre-beginners: 1. Carla Fermont met Border Collie, Patoet; 2. Jos van den Broeke
met Duitse Herder, Juul; 3. Piet Plasmans met Schotse Collie, Sheila.
Beginners: 1. Annelies Smoor met Bouvier, Hydra; 2. Tiny van den Hooft met Kasha, kruising Ierse Setter/Duitse Staande; 3. Jos van den Broeke met Duitse Herder, Juul.
Novice: 1. Ria van Campen met Border Collie, Jock; 2, Lenie Kastelein met Groenendaeler,
Alpha; 3. Elly Kooyman met Border Collie, Itam.
A-klasse: 1. en Nederlands kampioen Obedience 1984:
Louise Mieras met Border Collie, Menang; 2. Ria van Campen met Border Collie, Jock;
3. Louise Mieras met Border Collie, Alakhan.
Bron “Onze Hond” 1984 Tekst: Loes van den Bogaard
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WEDSTRIJD- EN SPELSOORTEN
A lge me en
Bij alle wedstrijden is het Vast-parcours en de Jumping een verplicht onderdeel. Bij deze
categorieën geldt er een SPT (Standaard Parcours Tijd) en een MPT (Maximum Parcours
Tijd). Het afleggen van het parcours binnen de SPT levert géén tijdfouten op. Overschrijding van de SPT levert tijdfouten op. Overschrijding van de MPT levert een diskwalificatie
op. Naast deze categorieën is de organiserende vereniging vrij in het aantal categorieën dat
zij wil organiseren.

Rudi Mauriks met Remi
(NK 2003)

V a st -pa r c o u r s
Bij het Vast-parcours staan de raakvlaktoestellen en eventueel de tafel opgesteld. Het parcours bestaat uit minimaal 6 verschillende hindernissen, met een minimum van 12 en een
maximum van 20 hindernissen. De hindernissen moeten in de voorgeschreven volgorde genomen worden.
J u mpi ng
Bij de Jumping mogen geen
toestellen met raakvlakken
(inclusief de tafel) gebruikt
worden. Het parcours bestaat
uit minimaal 12 en maximaal
20 hindernissen.
De hindernissen moeten in de
voorgeschreven volgorde genomen worden.
G ambl i ng
Bij de Gambling komt het er
globaal op neer dat er punten
verzameld kunnen worden op
diverse toestellen en dat er
een bonus gegeven wordt. Er zijn in de loop van de tijd diverse vormen van Gambling uitgedokterd. Op tal van wedstrijden wordt de Gambling als eerste categorie genomen om de
honden te laten wennen aan "vreemde" toestellen. Dat men daar de Gambling voor neemt is
logisch omdat bij deze categorie een aantal toestellen, dus ook de raakvlaktoestellen, meerdere malen en naar eigen keuze genomen mogen worden. Bij de Gambling mag de handler
namelijk zelf de te nemen route uitstippelen. In het algemeen mogen de toestellen tweemaal
genomen worden. Meestal moet er wel een ander toestel tussen de raakvlaktoestellen zitten.

Eén van de “oudste”
deelnemers
Kitty Bergman
met haar schaduw Elja

Puntenverdeling
De puntenverdeling hangt af van de keurmeester. De één geeft punten per moeilijkheidsgraad van het toestel. Bij de ander is de lengte van het toestel bepalend. Voorbeeld puntenverdeling: sprongen 10; kattenloop 40; schutting, slalom en wip 30; tunnel, slurf en band
20. Een bonus van 35 punten wordt gegeven voor het binnen de tijd halen van een toestel of
het afwerken van een combinatie van toestellen of het stilzetten van de tijd bij de finish. De
eindtijden worden genoteerd om bij een gelijk aantal punten de snelste voor te laten gaan
zodat er geen barrage gelopen hoeft te worden.
Bonussen
Bij het toekennen van bonussen zijn er verschillende varianten. Voorbeelden hiervan zijn:
- Als een deelnemer alle raakvlakken goed neemt krijgt deze een extra bonus van 50 punten (tussen het nemen van de
raakvlaktoestellen moet wel een ander toestel genomen
worden).
- Als een serie sprongen op nummervolgorde één of twee
keer goed genomen wordt zonder dat tussendoor een ander
toestel genomen wordt, wordt een extra bonus van 60 punten (per keer) toegekend.
- Een combinatie van drie of vier achter elkaar te nemen
toestellen levert een bonus op van 35 punten. Zo zijn er nog
meer mogelijkheden of combinaties van bovengenoemde
voorbeelden.
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Tijd -Gambli ng
Hiervoor wordt een Vast-parcours of een Jumping parcours genomen. Bij deze variant wil dat zeggen dat de toestellen op
nummervolgorde genomen moeten worden. Voordat de wedstrijd begint (in de regel net na het parcours verkennen) geeft de
handler de door hem geschatte tijd op aan de schrijver die deze
noteert. Hiermee voorkomen we dat eerst bekeken kan worden
hoe een “soortgelijke” hond loopt.
Vervolgens probeert de handler bij de finish de geschatte tijd zo
dicht mogelijk te benaderen.
Ook hier geldt: “foutloos gaat voor”.
Het is ook mogelijk om de fouten bij de gelopen tijd op te tellen. Dit moet dan wel van te voren bekend gemaakt worden,
zodat de handler daar rekening mee kan houden en eventueel de
op te geven tijd kan verhogen.
Degene met het minste verschil tussen de geschatte- en de gelopen tijd wordt winnaar. Voordeel bij de Tijd-Gambling is dat
mensen met niet al te snelle honden en een dito perfecte techniek ook eens de kans krijgen om een prijsje te winnen.
Riet Baan met Jerry
(Zoetermeer 95)

Voorbeeld berekening uitslagen van drie deelnemers:
Deelnemer
1
2
3
Geschatte tijd
42.00
39.00
48.00
Gelopen tijd
41.89
42.67
47.39
Verschil
0.11
3.67
0.61
Fouten
5
0
0
Plaatsing
3
2
1
N e uh a us er G a m b l i ng
Dit spel bestaat uit twee onderdelen. De tijd wordt gestart en de deelnemer kan eerst op een
bepaald gedeelte van het parcours binnen een gestelde tijd van b.v. 30 seconden, punten
verzamelen zoals bij een gewone Gambling. Als deze tijd verstreken is, klinkt er een signaal en moet er bij een bepaalde sprong het parcours vervolgd worden om het jumpinggedeelte te springen. Het jumpinggedeelte wordt op nummervolgorde gesprongen.
Op dit gedeelte kan men fouten krijgen zoals gebruikelijk is bij een normale Jumping. Bij
de finish wordt de tijd stilgezet. Vanaf de totaaltijd worden de behaalde punten uit het gamblinggedeelte afgetrokken. Ook hier geldt “foutloos gaat voor”. De puntentoekenning van
de toestellen op het gamblinggedeelte kan anders zijn dan die van de normale Gambling om
beide delen van het parcours hetzelfde gewicht te geven.

Masha Bollen
met Tim

Voorbeeld puntentelling:
Kattenloop 10; schutting 8; slalom 7; wip 6; slurf 3; breedtesprong 2 en band 1. Als puntenaanduiding kunnen hiervoor de toestelnummers gebruikt worden. Voor het jumpinggedeelte worden de nrs. 11 t/m 20 gebruikt.
Voorbeeld berekening uitslagen van drie deelnemers:
Deelnemer
1
2
3
Totaaltijd
45.32
50.12
39.24
Gamblingpunten 45
36
42
Totaal
0.32
14.12
-2.76
Fouten
5
0
0
Plaatsing
3
2
1
Zoals te zien is, wordt degene met het
minste aantal punten winnaar en kan de
puntentelling zelfs onder 0 verder gaan.
Door in het gamblinggedeelte de punten
10, 9 en 8 te gebruiken en de looptijd
hiervan niet onder de 30 seconden vast
te stellen, kan zo goed als zeker voorkomen worden dat er een telling onder
de 0 moet plaatsvinden. Anders geeft dit
extra rekenwerk.

Josephine van Rijt
met Sheila
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Jan de Kok met Kevin
(Delft 1995)

E sta fett e e n t eamw ed st rij d
Deze namen worden meestal door elkaar gebruikt. Eigenlijk kennen we twee soorten
teamwedstrijden. Eén die meestal aan het einde
van een wedstrijddag gehouden wordt en eigenlijk een estafette is en één die een volwaardig wedstrijd onderdeel is.
Estafette
Twee of meerdere combinaties lopen direct na
elkaar het parcours. De totaaltijd wordt genoteerd en de fouten worden tezamen geteld. Bij
de estafette is het niet toegestaan om ander materiaal dan de hindernissen te gebruiken (bijvoorbeeld estafettestokjes, ballen en dergelijke). Wel is het toegestaan dat degene die moet
starten het estafettestokje heeft en voordat deze
start het stokje overdraagt aan de combinatie
die finisht. De volgende hond kan starten zodra
de voorgaande hond een bepaalde hindernis genomen heeft. De veteranen worden bij de
kleine honden ingedeeld. In dit geval wordt er geen band in het parcours opgesteld. Als de
keurmeester een parcours uitzet met zowel hoge- als lage sprongen, kunnen de teams door
elkaar lopen en toch hun eigen klassement krijgen.
Teamwedstrijd
Bij een specifieke teamwedstrijd wordt zo wel het Vast-parcours als de Jumping gelopen.
Het team bestaat meestal uit drie of vier combinaties. De combinaties lopen hun eigen wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden de resultaten van het team bij elkaar opgesteld,
waarbij het slechtste resultaat, zowel bij het Vast-parcours als bij de Jumping, afvalt.
K oppelw edst rijd
Een koppel bestaat uit twee combinaties.
Bij deze wedstrijd zijn er verschillende mogelijkheden:
- Iedere combinatie loopt zijn eigen wedstrijd.
- De tijden en fouten van de combinaties worden bij elkaar opgeteld.
- De combinaties starten direct na elkaar.
Zodra de eerste combinatie gefinisht is, start de volgende.
- De combinaties lopen ieder een gedeelte van het parcours.

Monique Rokebrand
tijdens een andere vorm
van “Mini-Maxi”

De eerste combinatie de nummers 1 t/m 10. Zodra deze combinatie hindernis 10 genomen
heeft start de volgende combinatie en neemt de hindernissen 11 t/m 20.
(deze combinatie moet zich dus wel in het parcours opstellen).
Mi ni - Maxi
Ook hierbij zijn weer verschillende
mogelijkheden, zowel bij de samenstelling van het team als bij het te lopen
parcours.
Het team kan bestaan uit:
1 kleine en 1 grote hond of
2 kleine en 2 grote honden of
1 kleine en 2 grote honden
enzovoort.
Het parcours
De keurmeester stelt een parcours op
met zowel lage- als met hoge sprongen.
De kleine hond loopt het parcours met
de lage sprongen en de grote hond het
parcours met de hoge sprongen. De
combinaties starten direct na elkaar en
zodra de eerste combinatie gefinisht is,
start de volgende.
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Arianne Bronkhorst
met Tim

K no ck -o ut ra ce
Knock-out races kunnen zowel voor teams als voor individuele combinaties georganiseerd
worden. Er wordt naast elkaar gelopen op twee identieke parcoursen. De verliezer valt af en
de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Er wordt geen tijd opgenomen.
Deze wedstrijdvorm is bijzonder spectaculair om te zien. De winnaars moeten meerdere keren lopen waardoor het extra spannend blijft. Aan het secretariaat worden wel extra eisen
gesteld. Als een geleider met meerdere honden deelneemt bestaat het risico dat deze honden
op een gegeven moment tegen elkaar moeten lopen.
Ti jd -Fo u t -U it
Ook hierbij bestaan verschillende varianten.
De meest gebruikelijke is dat de deelnemers een tiental hindernissen moeten nemen en vervolgens weer bij nummer één beginnen enzovoorts. Totdat de tijd is volgemaakt (ca. 30 seconden) kunnen zo veel mogelijk hindernissen genomen worden. Als de tijd verstreken is
wordt er gefloten en dient men zo snel mogelijk te finishen.
Degene die de meeste hindernissen in de snelste tijd genomen heeft wordt de winnaar. Ook
als er een fout gemaakt wordt, wordt er gefloten en moet men zo spoedig mogelijk finishen.
Omdat er bij dit spel meestal ook gebruik gemaakt wordt van een raakvlaktoestel, is dit spel
ook geschikt om warm te lopen. Een prima categorie om de dag mee te beginnen als opwarmrondje.
Als variant worden de laatste jaren ook wel een volledig Vast-parcours of Jumping gebruikt. Dan wordt het toestel genoteerd waarvoor men een fout of weigering maakte en
wordt het hele parcours afgemaakt om de tijd te kunnen noteren. De winnaar wordt dan degene met de minste (of zonder) fouten met de snelste tijd. Tekst: Piet Plasmans

Johannes Jansen
en Kelly
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INVULLEN VAN SCORESHEETS
Inleidi n g
Zonder uitzondering gebruiken verenigingen voor hun wedstrijden een computerprogramma om de uitslagen te verwerken. Maar wat te doen als de stroom uitvalt of als de computer het begeeft?
Dan zal de verwerking van de uitslagen toch handmatig moeten gebeuren.
En natuurlijk is het ook goed om te weten wat de computerprogramma’s op de achtergrond doen.
Hieronder gaan we een scorelijst maken voor het Vast-parcours of de Jumping.
Het Vast-parcours en de Jumping kennen een SPT en een MPT.
D e r a ngs c hi kki ng
De rangschikking wordt bepaald volgens de door de FCI vastgestelde regels. Dit houdt in dat:
de tijden door de schrijver genoteerd moeten worden in 100’sten van seconden
de tijdfouten genoteerd moeten worden in 100’sten van seconden
In het volgende voorbeeld is de SPT 40 seconden en de MPT 60 seconden.
Het b eoord eli ng sformuli er
De schrijver noteert op het eerste formulier van elke klasse, de klasse en bij het Vast-parcours en de Jumping de SPT en
de MPT. Op het beoordelingsformulier (4 per A4tje) worden het startnummer, de gelopen tijd van de hond de fouten, de
weigeringen en het aanraken hond genoteerd.
Als een vergissing is gemaakt, dan maakt de schrijver van het streepje een bolletje.
NO:

1

GELOPEN TIJD
TIJDFOUTEN
WEIGERINGEN
l ☻

SPT
40
42,58
2,58
5

NO:

2

GELOPEN TIJD
TIJDFOUTEN
WEIGERINGEN
l

SPT
40
35,25

5

AANRAKEN HOND
l

5

FOUTEN
l

5

FOUTEN
l

5

17,58

TOTAAL FOUTEN

10

SPT
40
40,23
0,23

NO:

SPT
40
45,25
5,25

TOTAAL FOUTEN

NO:

3

GELOPEN TIJD
TIJDFOUTEN
WEIGERINGEN

AANRAKEN HOND

AANRAKEN HOND
l

5

FOUTEN
l

5

TOTAAL FOUTEN

10,23

4

GELOPEN TIJD
TIJDFOUTEN
WEIGERINGEN
☻
AANRAKEN HOND

FOUTEN

TOTAAL FOUTEN

5,25
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Stapp e n
1). We vullen het scorevel standaard in waarbij we de kolommen 0, 5, 10 en 15 dubbel gebruiken.
2). We weten het totaal aantal strafpunten doordat de strafpunten en de tijdfouten bij elkaar opgeteld zijn (deze berekening wordt op het beoordelingsformulier gemaakt).
Opmerking: 1 fout = 5 strafpunten
0
A
B

0

1<2

2<3

3>4

4<5

5<6

5<6

6<7

7<8

8<9

9<10

10<15

10<15

15<20

15<20

20<25

25<30

30<35

>35

>35

DK

DK

DK

C

3). We vullen de kolommen in op loopvolgorde en noteren in vakje A het startnummer, in vakje B het aantal fouten van
de weigeringen, de fouten en het aanraken hond.
In vak C komt de gelopen tijd.
4). De totaalberekening van de beoordelingsformulieren is de basis waarop we de kolommen gaan invullen. Hierbij
houden we rekening met de cijfers achter de komma. De fouten worden niet op het scorevel vermeld.
5). Nu gaan we het scorevel invullen. De hond met startnummer 1 heeft 2,58 tijdfouten en 15 strafpunten gekregen.
Totaal dus 17,58 strafpunten.
Deze uitslag wordt ingevuld in de kolom 15<20.
In vak A komt het startnummer, in vak B 15 en in vak C de gelopen tijd.
Basis voor de kolom is dus het gegeven “Totaal fouten” van het beoordelingsformulier.
Voor de hond met loopnummer 2 worden de gegevens ingevuld in kolom 10<15 en dit geldt ook voor de hond met
loopnummer 3. De gegevens van loopnummer 4 komen in de kolom 5<6 enzovoort.
To eli c hti ng
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de beoordelingsformulieren bij een wedstrijd met 40 honden die we
gaan gebruiken voor het invullen van het scorevel.
NUMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TIJD
42,58
35,25
40,23
45,25
39,12
40,05
45,00
26,06
31,11
DK
28,16
28,44
40,00
29,41
27,51
31,19
32,07
DK
29,36
27,27

FOUTEN
3 = 15
2 = 10
2 = 10

TOTAAL
FOUTEN
17,58
10,00
10,23
5,25

1=5
1=5

0,05
5,00
5,00
5,00

2 = 10
1=5
1 =5
2 = 10
1=5
1=5

10,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00

3 = 15

15,00

NUMMER
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TIJD
37,32
31,32
41,31
45,29
42,41
41,36
28,45
32,15
36,54
42,51
44,03
39,02
29,41
45,00
44,47
DK
41,40
61,21
43,51
26,59

FOUTEN
2 = 10
3 = 15
2 = 10

TOTAAL
FOUTEN
10,00
15,00
1,31
15,29
2,41
1,36

4 = 20
4 = 20

20,00
20,00
2,51
4,03

2 = 10

10,00
5,00
4,47

1=5

6,40
21,21
3,51

Nadat all e ui t sla gen zi j n i ng evuld , zi et het score vel e r al s v olgt uit
0
5
0
11
0
19
0
27
0
32
0

0
0 tot 1<2
40
6
39,12
26,59
40,05
0
0
23
28,16
41,31
0
26
29,36
41,36
0

7<8

8<9

42,51

9<10

10<15
2
10
3
10
12
10
15
10
21
10

41,40

25<30

30<35

4<5

5<6
4
44,03
45,25
0
7
44,47
45,00
0
8
26,06
5
9
31,11
5
13
40,00
5
10<15
15<20
33
1
29,41
42,58
10
15
20
27,27
15
22
31,22
15
24
45,29
10

31
43,51
0
35
0

39,02

20<25
28
20
29
20

3>4

39
42,41
0

28,45

6<7
37
5

2<3
25
0
30
0

>35

35,25
40,23
28,44
27,51

5<6
14
5
16
5
17
5
34
5

29,41
31,19
32,07
45,00

15<20

21,32
>35

DK

DK

DK

10

32,15

18

36,54

36
38

De ra ngsc hi kki ng bepale n
6). Als alle uitslagen ingevuld zijn, kunnen we de rangschikking bepalen. We beginnen in kolom 0.
Kolom 0: Geen fouten en ook geen tijdfouten.
Nummer 40 was het snelste daarna volgen de nummers 11, 27, 19, 32 en 5.
7). Vak C (gelopen tijd) is dus de basis om de rangschikking te bepalen. Zo werken we vervolgens alle kolommen af en
kan de eindrangschikking bepaald worden.
D e e i ndra ng schikki ng is
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

40
11
27
19
32
5
6
23
26
25

11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e

30
39
31
35
7
8
14
9
16
17

21e
21e
23e
23e
25e
26e
27e
28e
29e
39e

13
34
4
37
21
15
12
33
2
3

31e
32e
33e
34e
35e
36e
DK
DK
DK
DK

20
22
24
1
28
29
10
18
36
38

Noot 1: Nummer 38 had een tijd van 61,21 en moest dus gediskwalificeerd worden omdat die boven de MPT van 60 seconden geëindigd was. Vergissing van de schrijver? Maar goed gezien door het secretariaat!
Noot 2: Nummer 15 heeft 5 tijdfouten. Deze gaat dus vóór iemand met 5 strafpunten. Bij 5,01 tijdfouten gaat degene
met 5 strafpunten voor.
Tekst: Piet Plasmans
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KLEDING EN SCHOEISEL
PARA L LEL ME T DE ONTW IK KELI N G VA N
B E H E N DI GH E I D A L S S P O R T L OO P T O OK D E GE DR A G E N
KLE DI NG E N HE T SCH OE I SEL .
IN DE BE GINJAR EN W ER D VA AK DA GEL IJK SE K LEDING
GE BR UIKT WAA RIN OOK A N DER E ACT IVITE I TE N
M E T D E H ON D G E DAA N W ER DE N
Ont wikk eli ng
Omdat de bewegingen en de
ondergrond vergelijkbaar zijn
met het voetballen werden al
snel de wandelschoenen ingeruild voor voetbalschoenen om
sneller en zonder uitglijden
door het parcours te bewegen.
Daarnaast was het voor een
aantal handlers belangrijk geworden om snel door het parcours heen te lopen om op de
juiste plaats te kunnen zijn om
hun hond te ondersteunen.

Bij een sportieve sport
hoort veilig schoeisel

In sportkleding beweeg je gemakkelijker en dus werd de spijkerbroek veelvuldig vervangen
door de trainingsbroek. De laatste jaren zie je deze ontwikkeling nog verder doorzetten. De
kleding en schoenen die in andere sporten ontwikkeld werden, bleken ook goed toepasbaar
voor de behendigheid.
Zo kwam de kunstgrasschoen steeds
vaker voor en bleken de strakke
"tights", in eerste instantie door
hardlopers gedragen, ook erg prettig
te zitten voor behendigheidsbeoefenaars. Zachtjes aan zie je
steeds meer mensen in deze geavanceerde kleding lopen. Waterdichte, nauwsluitende trainingspakken die wel ademen en warme fleece truien zijn natuurlijk ideaal in
ons klimaat!
To ekom st?
De behendigheid ontwikkelt zich razendsnel tot een volwassen sport. Waarschijnlijk zal de
snelheid en de behendigheid van de handler steeds belangrijker worden en worden de gedragen kleding en schoenen ook steeds belangrijker. Je ziet bijvoorbeeld al steeds vaker
schoenen met speciale nopjes die deels de zool ingaan op het moment dat je op een hard
voorwerp of een harde ondergrond gaat staan (downhill schoenen). Zo heb je altijd de grip
die je nodig hebt maar zul je niet je hond blesseren als je op zijn teen staat.

Nel Usmany
en Jazz
op weg naar de sprong

E ige n sport kl edi ng
Iedere sport die volwassen
wordt heeft haar eigen specifieke sportkleding. behendigheid zal gezien de specifieke
eisen ook haar eigen sportkleding krijgen wat er verzorgd
uitziet en een bijdrage zal leveren aan de prestatie.
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A dvi es
Waar moet je nu precies op letten bij de keuze van de kleding en het schoeisel?
Een paar richtlijnen:
- Pas het schoeisel aan naar de omstandigheden van het veld: is het veld erg nat en zacht,
draag voetbalschoenen. Is het een droog en wat harder veld draag dan kunstgrasschoenen of
“downhill schoenen”.
- Loop je in de manege dan voldoen veel soorten schoenen als stabiele loopschoenen,
“downhill schoenen” of tennisschoenen. Ook voetbal- en kunstgrasschoenen kunnen natuurlijk maar de noppen hebben geen toegevoegde waarde en kunnen vol slibben met de
manegebodem.
- Op tapijt is het schoeisel erg bepalend. Kunstgrasschoenen geven erg veel grip maar kunnen vast gaan zitten waardoor erg veel blessures (met name aan de knie) ontstaan. Meestal
voldoen tennisschoenen of stabiele loopschoenen beter.
- Let bij het aanschaffen van schoenen vooral op de juiste maat (niet te groot want dan
schuift de voet, als je de schoen zonder veter draagt moet hij goed om de voet blijven zitten) en dat de hielkap stevig is en goed om het hielbeen sluit.
- Kies kleding die comfortabel zit maar tegelijkertijd de hond niet hindert. Wijde kleding
kan gevaarlijk zijn als je duim in een plooi of een zak blijft hangen.
- Draag kleding die voldoende warmte vasthoudt maar niet te warm is. Meer lagen werken
veel beter dan één dikke trui!
Tijdens het bewegen moet het geproduceerde zweet ook afgevoerd kunnen worden. Bij ademende kleding die toch waterdicht is (Gore-tex, MPC en dergelijke) kan het zweet weg en
blijf je toch warm en droog. Maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat je kleding en
schoenen draagt waarin je goed kunt bewegen en die voor je gevoel lekker zitten.
Bron: “Onze Hond” Tekst: Vince de Lange

POLSBREUK

Klaar voor de start?!

Al zo’n jaar of tien ben
ik instructeur. Bij aanvang van de eerste les
vertel ik mijn cursisten
wat ze wel en wat ze
niet moeten doen tijdens
de lessen behendigheid.
Eén van de dingen die
ik vertel gaat over veiligheid. Veiligheid voor
de hond maar zeker ook
van de baas.
Ik vertel ze wat ze het beste kunnen dragen aan kleding en schoeisel, maar vooral dit laatste
is één van de dingen die ik zelf als wedstrijdloper niet zo serieus nam. Tot de wedstrijd bij
de KC Land van Cuyk. Het was een regenachtige dag en het veld was glad. Die ochtend
was ik op en top gekleed van huis gegaan. Alle wedstrijdlopers van onze KC krijgen een
rode bodywarmer. Die had ik ook aan en ik droeg daarbij leuke linnen gympjes, uiteraard
ook in het rood, want het oog wil tenslotte ook wat. Hele fijne gympjes. Ik had toen een
snelle hond, dus zo nu en dan een spurtje trekken was noodzakelijk. Aan het einde van de
dag werd er een afvalrace gelopen. Natuurlijk deed ik daar aan mee. Ik had nog geen tien
meter gelopen of daar ging ik onderuit. De gympjes waren door de regen drijfnat geworden,
en het veld was spekglad, er was geen houden meer aan. Daar lag ik dan, plat. Mijn pols lag
er op een heel vreemde manier bij en het zweet brak me uit van de pijn. De hond had er
geen boodschap aan en liep gewoon de race uit zonder mij, maar ik werd afgevoerd naar de
EHBO. Daar vonden ze het verstandiger om een arts naar mijn pols te laten kijken, en zo
kwam ik in het ziekenhuis terecht. De foto’s waren duidelijk: gebroken. En nog wel op drie
plaatsen! Voor ik het wist lag ik al op de operatietafel en werd er een plaatje in mijn pols
gezet. Dit was wel een heel ander eind van de dag dan ik gedachten had. Ik had beladen met
bekers huiswaarts willen keren, maar in plaats daarvan had ik een mooie roze gipsarm gekregen en lag ik in een ziekenhuisbed. Mijn partner bracht als troost geen bloemen maar
voetbalschoenen voor me mee! Ik heb ervan geleerd, want één ding weet ik zeker: zonder
deze loop ik geen meter meer hard op een grasmat!
Tekst: Sandra van Persie KC Nijmegen
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DE EERSTE WEDSTRIJD
J E B E NT SA M E N M E T J E H O N D
A A N B E H E N D I G H E I D B E G O N NE N .
MI S SC H IE N HA D JE A L W E DSTR IJ DA S P IRAT IE S ,
MI S SC H IE N D E E D J E HE T
" A LLE E N M AA R " V OO R DE L OL.
J IJ V I N D T H E T L E UK , D E H O N D O O K E N J E D E NK T
E R OVE R O M E E N S A A N EE N WE D S TRI J D ME E TE
D O E N. WAA R JE DA N Z OA L R EK E NI N G MEE M OE T
H O UDE N , V I N D J E I N D I T A R T I K E L
Wed st rijdklaa r
Wanneer kun je nu beginnen met het lopen van wedstrijden? Om te beginnen moet de hond minimaal 18 maanden zijn en dient hij in ieder
geval alle toestellen te beheersen. Maar verder? Hierover lopen de meningen uiteen.

18 maanden?
Nada
de hond van
Cor Groen in ‘t Woud

Eén mening is dat je aan wedstrijden begint als je volledig zeker van je
zaak bent. Zo kan je op de trainingen al moeilijke oefeningen aan,
"vergist" je hond zich niet meer bij bijvoorbeeld de slalom en heeft de
hond ook op "vreemde" toestellen getraind. Voordeel hiervan is dat het
makkelijker is om de zenuwen in bedwang te houden, omdat je wat meer zelfvertrouwen
hebt. Ook zal de hond minder snel onzeker worden als hij al het één en ander gewend is.
Nadeel is dat een wedstrijd toch altijd anders is (toestellen, maar vooral spanning) en dat
het resultaat dan tegen kan vallen. Bovendien duurt het zo natuurlijk vrij lang voor je aan je
eerste wedstrijd kunt beginnen.
Een andere mening is dat je kan beginnen met het lopen van wedstrijden, zodra de hond een
stuk of 10 toestellen achter elkaar kan nemen. Immers, de hond kan niet tellen en zal er dan
ook wel 20 kunnen nemen. Voordeel hiervan is dat je verwachtingen niet zo hoog gespannen zijn en je daardoor wellicht meer zoals op de training loopt.
Daarnaast blijkt de hond (en niet te vergeten jijzelf) op een wedstrijd altijd weer tegen andere problemen aan te lopen dan op de training en die kan je dan meteen gaan oefenen. Nadeel kan zijn dat je toch te snel te veel van jezelf en de hond verwacht en dat je trainingsdoelen verwaarloost, omdat hij dan op de wedstrijden betere resultaten behaalt. Een voorbeeld van dit laatste is de handler die zijn hond op de training altijd op het raakvlak beloont,
maar in een wedstrijd doorjaagt, omdat de tijd dan beter is. Bij een onervaren hond kan dit
later tot raakvlakproblemen leiden. Gebruik je gezond verstand en kijk naar je eigen aard en
die van de hond. Denk daarnaast niet alleen aan resultaten op korte, maar ook op de lange
termijn. Je hoopt immers nog jaren plezier met je hond te beleven aan behendigheid en aan
wedstrijden.

Caroline van Nimwegen
met Jarrasz

Frank van Nimwegen
op snelheid
met Fylan
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P a p e ras s e n
RASLOZE HOND
Voor je in kan gaan schrijven voor een wedstrijd moet een aantal zaken geregeld worden.
Als je hond rasloos is heb je een werkboekje nodig. De hond moet getatoeëerd of gechipt
zijn. Werkboekjes voor rasloze honden kunnen worden aangevraagd bij de KNK Cynophilia, onder vermelding van "Werkboekje".

“Bepakt en Bezakt”
een dagje
“lekker”buiten!

RASHOND
Heb je een rashond? Dan heb je een logboekje nodig. Stuur de originele stamboom, met een
briefje met daarop de gegevens van de hond, gegevens van de eigenaar en de aantekening
dat u verzoekt om een logboek, aangetekend naar de Raad van Beheer.
Verder moet je lid zijn van een erkende vereniging (bijv. een kynologenclub, een hondensportvereniging of rasvereniging), die een startlicentie voor je aanvraagt.
I n s c hri j v e n
De kynologische pers houdt je op de hoogte
over waar wedstrijden georganiseerd worden.
Ook in "Onze Hond" kun je een agenda vinden en soms staan wedstrijden uitgebreider
aangekondigd in de rubriek "Kortaf".
Op internet is uitgebreide inschrijfinformatie
te vinden op www.agilityclub.nl .
Als beginnend wedstrijdloper start je in de Aklasse.
Inschrijven doe je door het inschrijfgeld, over
te maken naar de organiserende vereniging
onder vermelding van je licentienummer en
het tatoeage- of chipnummer. Je ontvangt
geen bevestiging van je inschrijving, dus
houdt afschrijving van het inschrijfgeld in de
gaten of kijk op bovengenoemde site onder
"inschrijvingen".

Ik ging naar
de wedstrijd
En nam mee . . . .??
Yinti de hond van
Yvette Philipy

W at n e em je m e e?
Ervaren wedstrijdlopers komen altijd bepakt en bezakt aan op het wedstrijdterrein.
Aan onderstaande zaken moet je in ieder geval denken:
- log- of werkboekje en startlicentie
- waterbak en vastleggen of bench
- iets om zon- en/of regenvrije plek te creëren (tent, grote paraplu)
- speeltje of koekje om de hond na het lopen (buiten de ring!) mee te belonen
- goede loopschoenen en een sportieve instelling
De w ed s trij d
Op de dag van de wedstrijd dien je ruim op tijd
aanwezig te zijn. De openingstijd van het secretariaat, meestal en uur voor aanvang van de wedstrijd,
geeft je de gelegenheid om je rustig op het wedstrijdterrein te installeren en je aan te melden bij
het secretariaat.
Naar het secretariaat neem je je log- of werkboekje
mee. Het kan handig zijn om een afschrift van het
overgemaakte inschrijfgeld mee te nemen, voor het
geval er onduidelijkheid over de inschrijving is.
Voor het secretariaat staan meestal meerdere rijen.
Deze kunnen verdeeld zijn over verschillende klassen of alfabetisch op achternaam. Kijk hier even
naar voor je een kwartier in de verkeerde rij gaat
staan wachten! Bij het secretariaat lever je je boekje in en ontvang je een rugnummer en een catalogus. Het nummer draag je tijdens het verkennen en
het lopen. In de catalogus vind je o.a. een dagindeling en de startvolgorde.
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Vooral bij een spel
is de briefing belangrijk

B ri e fi ng
In de ringen hebben de keurmeesters met de
hulp van ringmedewerkers de parcoursen
neergezet. In de catalogus kun je vinden waar
je wanneer moet starten. Na de opening geeft
de keurmeester een briefing in de ring. Hierin
vertelt hij wat de standaard parcourstijd en de
maximale parcourstijd is.
Vaak wordt dan ook verteld of je bij diskwalificatie het parcours uit mag lopen of direct
de ring moet verlaten.
Op de meeste wedstrijden loop je drie onderdelen: een Jumping, een Vast-pacours en een
spel. Dit spel kent vele varianten en de spelregels hiervoor legt de keurmeester ook tijdens de briefing uit. Na de briefing ga je het
parcours verkennen. Een goede manier hiervoor is om eerst de nummers te volgen, zodat je
weet hoe de route is. Loop daarna de route nog een keer, zoveel mogelijk zonder naar de
nummers te kijken. De derde keer probeer je onderweg te bedenken welke aanwijzingen je
hond op welk moment nodig zal hebben en als de ruimte het toelaat loop je het parcours
nog een keer alsof je met je hond loopt.
G o ede voo rb er eidi ng
- Warm jezelf en de hond goed op voor je aan de beurt bent door wat oefeningen te doen, te
spelen of gebruik te maken van de toestellen op het inspringveld. Zorg dat je op tijd bij de
ring bent (minimaal 3 nummers van tevoren) en houd er rekening mee dat honden voor de
start opgewonden kunnen zijn, dus geef elkaar de ruimte.
- Vergeet voor de start vooral niet de halsband en eventueel vlooienband van je hond af te
doen. Je zou de eerste niet zijn en het is erg zonde om daarop gediskwalificeerd te worden.
- In het parcours kan van alles gebeuren. Misschien gaat het fantastisch, misschien snapt je
hond niks van die vreemde toestellen, misschien raak je de weg kwijt. Het belangrijkste is
je te blijven realiseren dat het pas de eerste keer is en dat je er in ieder geval weer veel van
leert. Ook al gaat het niet zoals gehoopt, blijf positief naar je hond toe, zodat hij het de volgende keer ook weer leuk vindt om naar een wedstrijd te gaan.
- Aan het einde van de dag lever je je rugnummer in en krijg je je boekje weer terug. Als je
een Uitmuntend hebt gehaald op het Vast-parcours staat dit in het boekje. Tijdens de prijsuitreiking ontvangen de besten een beker en soms een zak voer. In de catalogus staat vermeld hoeveel prijzen er per klasse en per onderdeel worden uitgereikt.

Een zweefspong van
Tommie van
Ardi Spoorenberg

Indrukke n opdo e n
Of het nu goed gegaan is of iets minder, je hebt in ieder geval veel indrukken opgedaan. Je
hebt gezien hoe andere handlers het doen, wat voor problemen jij en je hond nog hebben en
wellicht ook wat nieuwe mensen leren kennen. Voor veel wedstrijdlopers is naast de resultaten ook het sociale aspect heel belangrijk. De combinatie van spanning en ontspanning
maakt Behendigheidswedstrijden voor velen verslavend. Je bent gewaarschuwd!
Bron: “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst
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AFSCHEID
LIEF EN LEED; EEN HONDENLEVEN LANG
EE N H O NDE NLEV E N I S O N GE VE ER 13 ME NS JA RE N
LANG. ELK MENS KRIJ GT DUS EE NS TE MAKEN MET
HE T F EI T DAT HIJ AF SC HE I D M OE T NE ME N
V A N Z I J N G E Z I NS GEN O O T .
J OYC E WEST ELA KE N OM SC HRIJF T IN DIT ART IKEL OP
EE N I N DRI N GE N DE MA NIE R DE EM OT IE S D I E
IE DE RE E N D I E D I T OVE RK OM T ,
M I N O F M E E R E R V AA R T
Als klein wit bolletje werd jij geboren in Duitsland, nog nooit
had ik van een Border Collie gehoord. Daar lag je, de lelijkste
van het nest, met je witte kop. Dit was een uitspraak van de eigenaar van jouw vader en natuurlijk niet van mij. Door deze
uitspraak wist ik het meteen, jij zou mijn hondje worden. Op
mijn verjaardag in 1990 kwam je bij mij wonen. Je was niet ver
van je nest verwijderd want je moeder en twee broers woonden
nog in ons huizencomplex. Veel lol heb je daar gehad, met zijn
allen achter in de tuin lekker rennen en springen over de afscheiding.
Veel steun heb ik aan je gehad, toen we vijf maanden met zijn
tweetjes waren terwijl het baasje in de Golfoorlog was, heel
wat traantjes heb jij toen weggelikt.
In 1991 zijn we naar Nederland verhuisd en ben je met behendigheid begonnen. Je hart en ziel legde je er in en uiteindelijk
werd je tijdens de Denkadog Jumping Star Finale de snelste
Border Collie van Nederland.
Virgin

Virgin door de palen
met bazin
Joyce Westelaken

Menige beker heb ik met je mogen winnen. Door de jaren heen ben je steeds mijn trouwe
maatje geweest in goede en vooral in slechte tijden. Als er weer een reu bij kwam dan wees
je die zijn plek en tot de laatste dag ben jij de baas geweest in huis.
Een paar weken geleden werd jij getroffen door een herseninfarct, het zag er somber uit. Na
een aantal bezoeken en injecties kwam jij er wonderbaarlijk bovenop, toch zag ik een andere blik in je ogen die ik niet
meer zal vergeten en die ook al
die tijd gebleven is.
Niet lang erna kreeg je problemen met je ademhaling en was
het onduidelijk wat er nu aan de
hand was. Eén ding was zeker,
ik zag aan je dat je het zwaar
had en op de één of andere manier maakte je me duidelijk dat
het genoeg was.
Virgin je hebt me ontzettend
veel gegeven, je was mijn allereerste hond, met pijn in mijn
hart heb ik afscheid van je genomen, mijn hart zei dat je
moest blijven, maar mijn verstand zei iets anders.
Ik hoop dat je nu rust hebt gevonden en dat je lekker met
Flame zonder pijn op een andere plek aan het rennen bent. Ik zal je nooit vergeten!
Tekst: Joyce Westelaken 2003
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DE HISTORIE
DOOR CHRIS DE GROOT
IN DE LOOP VA N MAAR T 1979 KW AM
MAR IA N TI TTE L - SC H IL PE RO ORT T IJ DE NS
D E G& G -T R A I N I NG B I J
K C DE H OF S T A D B I N N E NV A L L E N M E T
D E O P M E R K I N G : “ NU H E B I K W A T N I E UW S !”
Zij had op “Crufts” in Engeland honden over toestellen zien springen en of wij
dat ook wilden gaan doen. Tijdens de bespreking na afloop van de training met
Cees Mutsaers, Chris de Groot en Wil de Groot vertelde zij dat de hoogtesprongen leken op de toestellen die bij de pony’s gebruikt werden. En er was
nog iets waar zij doorheen sprongen; een soort autoband. Ook gingen de honden tussen paaltjes door. Ze had een grove schets gemaakt van de opstelling
van die toestellen met geschatte maten ervan.

Eén van de pioniers van
de agility in Nederland
Chris de Groot

Later als beleidsmaker
maar in het begin ook actief
in de uitvoering:
Marian Tittel-Schilperoort
met Niki

Een aluminium tunnel toen
maar onvoorstelbaar nu
De cavaletties bestonden uit
vier sprongetjes

I m p ro v i s e re n
In ieder geval was de belangstelling gewekt. Besloten werd om op een avond
met een paar honden te gaan uitproberen wat de mogelijkheden waren. Toestellen waren er
niet, maar in- en bij de afgedankte veilinghal van Loosduinen lag voldoende sloopmateriaal. Twee stoelen en een bezemsteel werden omgetoverd tot een hoogtesprong. In het begin
bleek de bezemsteel op de zitting te hoog te liggen ondanks dat we grote honden hadden.
Nu weten we wel beter, maar toen hadden we geen kaas gegeten van een langzame opbouw, dus moest er geïmproviseerd worden. De leggers wat lager op de sporten van de
stoelen leggen en zie; de honden gingen er toen wel over.
R omm elm a rkt
Nog steeds waren er honden die de bedoeling van wat het baasje wilde, niet direct snapten
en ondanks dat de leggers waren verlaagd er nog steeds onderdoor bleven gaan. Een deken
over de legger heen bracht uitkomst. Door dit resultaat werden we overmoedig, dus nog een
sprong erbij. Spullen genoeg; en zo gingen we verder totdat er uiteindelijk een uitstalling
stond waar een rommelmarkt jaloers op kon zijn. De schutting werd in elkaar gespijkerd
van twee kamerdeuren waar een traploper overheen ging, de wip was een steigerplank die
op een verfblik was gelegd de kattenloop bestond uit drie steigerplanken en twee groentekistjes. Niet stabiel zou je zeggen maar een paar spijkers op de juiste plaats loste dat ook
weer op, het enige wat wel goed was, was de breedte van de planken die nodig waren voor
de wip en de brug. Deze maat was indertijd vastgesteld op 20 cm minimaal en 22,5 cm
maximaal breed en 3 meter lang. Het was in de beginperiode vrij problematisch om de juiste toestelmaten bij de Engelsen weg te peuteren en laat staan te fotograferen.
Toen Peter Lewis erop aangesproken werd, gaf hij aan dat men nog bezig was om de toestellen aan te passen en de maten daarvan te reglementeren.
A l umi n i um pa r co u r s
Bij een vereniging was er een persoon die
het wel (beter) wist. Een aluminium parcours
werd besteld. De meeste beoefenaars waren
verbaasd toen dit afgeleverd werd. Het parcours was gemaakt bij een scheepswerf in
Schiedam. Volgens de info die we vanuit
Engeland hadden, klopte er niet veel van de
maten en de basistoestellen waren onstabiel
en dus niet te gebruiken. De leverancier wilde het niet aanpassen met het gevolg dat er
fl. 15.000 in het water was gegooid. Na veel
vijven en zessen werd tenslotte aan mij het
verzoek gedaan om het parcours zo te verbouwen dat het naar de toen geldende maatstaven gebruikt kon worden. Zo gezegd zo
gedaan, nu de toestellen verbeterd waren
ontwikkelden de trainingsmogelijkheden
zich steeds beter en er werd meer kennis opgedaan over de toe te passen methodieken.
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Tw eedeli ng
Een heet hangijzer binnen de KC’s was dat de G&G-instructeurs problemen hadden met de
cursisten die zowel G&G als behendigheid trainden. Volgens hen gingen zij te veel achteruit; immers de basiscommando’ s van de G&G worden bij de behendigheid nooit volledig
uitgevoerd. We kwamen er niet uit zodat er een tweedeling ontstond tussen de beoefenaren
van de behendigheid en de G&G.

Trainen deed je toen
gewoon op een
verlaten parkeerplaats

De PR
Ondertussen gaven de Behendigheidsmensen steeds meer demonstraties op straat tijdens
buurtevenementen van winkeliers; zelfs op het dak van het congresgebouw in Den Haag.
De bekendheid van ons “demo”team groeide. Dat bleek toen we al in 1979 een uitnodiging
kregen om een behendigheidsdemonstratie te verzorgen tijdens de Winner in Amsterdam
met de bedoeling om de andere KC ’s in den lande te interesseren voor de behendigheid. De
wedstrijdvorm waarvoor gekozen was en die ik keurde, scheen te bevallen want ook voor
de jaren 1980 en 1981 kregen we een uitnodiging. Op 17 en 18 oktober 1981 gaven we een
demo voor onze eigen KC de Hofstad in de Houtrusthallen.
Maar ondanks het succes dat we hadden, bleven de liefhebbers van G&G en tentoonstellingen zich afzetten tegen de behendigheid. Dat de behendigheid toen (en nu soms nog) binnen de kynologie een vreemde eend in de bijt was, werd ons duidelijk gemaakt met opmerkingen zoals “circushonden” en “jullie kosten veel geld” zodra we in gesprek kwamen met
de mensen van andere kynologenclubs.
In 1980 werd door KC de Hofstad een nieuwe
hoofdinstructeur aangesteld. Helaas leidde dit in de
loop van 1981/82 tot steeds meer controversen,
waarna in 1982 de Behendigheidsgroep besloot
zelfstandig verder te gaan. De behendigheid was
dus weer terug bij af: geen trainingsmogelijkheden
meer en geen toestellen. En voor KC de Hofstad
was de behendigheid verleden tijd. Met gezamenlijke inspanningen werden nieuwe trainingstoestellen gebouwd en gedurende korte tijd zijn we op het
parkeerterrein achter de Houtrusthallen gaan trainen. Gelukkig kregen we tegen de winter een aanbod om gebruik te maken van een Manege in
Naaldwijk, waar ook de toestellen opgeslagen konden worden.
K C Rot terdam
In 1983 bleek dat de KC Rotterdam onze groep graag wilde opnemen. Met mij besloot een
aantal leden van de groep van dit aanbod gebruik te maken. Het merendeel wilde echter liever zelfstandig blijven wat resulteerde in oprichting van HSV “De Vrije Sprong” in december ’83. De overigen sloten zich aan bij de KC Rotterdam.

Het KCR-team
uit vervlogen tijden
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La ndelij k e b ekend heid
Maar ondertussen begon de behendigheid ook landelijk meer bekendheid te krijgen en er werden hier en daar onderlinge wedstrijdjes georganiseerd. De KC Hoeksche Waard organiseerde medio 1983 een demowedstrijd, waarbij de KC Rotterdam als eerste uit de bus kwam.
Ook ons demonstratieteam kreeg het steeds drukker. We gingen meer
en meer demo’s geven en vaak op de vreemdste plaatsen zoals bij de
studentenvereniging in het Kralingse bos. Tijdens deze demo werden
een achttal luchtballonnen luchtwaardig gemaakt. Het was een chaos,
veel publiek en op 20 meter afstand de weg met langzaam rijdende auto’s en vlak naast ons het opvullen van de ballons, houd dan je hond
maar eens onder controle.
Jawel!
Er deed in de begintijd
ook een St. Bernard mee.
Let ook op de nette
kleding van de handler

Arie van Dam
als keurmeester

Bob Veerman
“helpt”
Chris de Groot

Ook verzorgden wij ieder jaar voor de KC Rotterdam tijdens de hondenshow in de Ahoyhallen een
demo. Dit was voor ons steeds een uitdaging, het
showelement moest voor ons gevoel de voorrang
hebben. Dit ontwikkelde zich zover dat we op een
gegeven moment acht koppels in de ring hadden
die synchroon de toestellen namen en de slalom
tegelijkertijd van beide kanten ingingen. Vier koppels aan iedere kant tegelijk de slalom in en dan
elkaar in het midden passeren. Onnodig te zeggen
dat het publiek razend enthousiast was.
S p o ns o r g ev o nd e n
Naast de vele demo’s en introductietrainingen die
ik en mijn vrouw Wil individueel en met het team
in den lande gaven, was PAL na ons succesvolle
optreden in de Ahoy (1982) in de behendigheid
geïnteresseerd. Zo kregen wij een telefoontje met
het verzoek of we naar Veghel wilden komen. Het gesprek met dhr. Roos van PAL leverde
uiteindelijk niets op; men wilde het wat spectaculairder hebben en dat konden we niet beloven. Ongeveer drie weken na het PAL gesprek, belde Royal Canin ons met het verzoek
om in Veghel te komen praten. Dit gesprek liep anders; dhr. H v.d. Berg wilde een demoteam hebben om de behendigheid via de detaillisten en shows te promoten. Er zou een parcours uit Frankrijk komen dat gebruikt en uitgeleend kon worden aan verenigingen. Of Wil
en Chris er zin in hadden om dit te gaan doen? Lang hoefden we niet na te denken.
Aan de slag!
Met een week of drie waren de toestellen er. Helaas zij waren met de Franse slag gemaakt en veel was er niet goed
aan. Geluk bij een ongeluk dat weet ik niet, maar in hun
enthousiasme had Royal Canin het gelijk uitgeleend aan
een hotel die de “Hondse dagen” organiseerde.
Toen het parcours terug kwam, waren ze bij Royal Canin
gelijk van het uitlenen genezen. Alles zat onder de
stookolie of was kapot en er ontbrak het nodige. Ondanks
deze tegenslag wilde dhr. v.d. Berg doorzetten. Ik ging
weer aan de slag om de zaak aan te passen en te vervangen
met als resultaat dat dit parcours, behoudens kleine aanpassingen, anno 2004 nog steeds in gebruik is op wedstrijden. En zo kon ik met de aanhangwagen en het parcours
tot op de dag van vandaag voor wedstrijden en demonstraties door Nederland gaan toeren. Binnen de behendigheid
kreeg Royal Canin bekendheid want men zette daar ook de
schouders onder. Dit hield in dat men toen en tot nu toe het
parcours, rugnummers, scorelijsten en voer beschikbaar
stelde tijdens wedstrijden.
Vanuit de Royal Canin organisatie werden de buitenlandse
vestigingen aangezet om de behendigheid te promoten en
daarbij mocht de televisie zeker niet vergeten worden.
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DEELNEMERSLIJST UIT 1984
MET UITSLAGEN
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St room ve rsn ell i ng
Toen mw. Helga van Rhijn bij Royal Canin de supervisie van de behendigheid in handen kreeg, kwam alles in een stroomversnelling. Op een gegeven moment was het vaak van “Chris kan jij even mee naar
het buitenland voor een bespreking” of “We houden
dan en dan een lezing, kun je ook komen”.

Het demoteam
tTwee Schotse Collies
tegendraads door
de palen.
En druk dat het was!!

Op een bepaald moment vroegen onze oosterburen of
we met het demoteam naar Duitsland wilde komen
om in Frankfurt a. Mainz de behendigheid te laten
zien en te trainen. Dit hebben we een aantal jaren gedaan. Via de vestiging van Royal Canin in Mainz
ging het balletje steeds verder rollen en ook München
werd een aantal malen ons reisdoel. Vanuit München kregen we aansluiting met behendigheidsliefhebbers uit Luxemburg, België, Zwitserland en Frankrijk. De beoefenaren uit deze
landen waren vaak op wedstrijden te vinden die Royal Canin in samenwerking met de
plaatselijke hondenverenigingen uitschreven en die ik ook meerdere malen mocht jureren.
Bewondering hadden we in die tijd voor een invalide deelnemer uit de regio van Colmar die
zijn Duitse Herder van afstand door het parcours kon sturen. Een feit dat door zijn landgenoten ’s avonds met iedereen gevierd moest worden met een medicijn.
Dit medicijn was een sterke drank die hij zelf maakte van fruit en erg lekker was en wat
hem de bijnaam had gegeven van “de dokter”. Ook kregen we ook via de TV bekendheid in
Duitsland, naast Sat 1 was de ZDF het meest actief en zijn we met onze Duitse vrienden
vaak in het programma “Sommer Garten” geweest.
Op 18 maart in 1984 werd de eerste Behendigheidswedstrijd in Spaarnwoude gehouden en
georganiseerd door de KC Gouda.
Hieraan namen de volgende kynologenclubs deel; KC Amsterdam met 9 deelnemers, KC
Gooi- en Eemland met 12 deelnemers, KC Hoeksche Waard met 6 deelnemers, KC Gouda
met 8 deelnemers en KC Rotterdam met 8 deelnemers.
1e Mw. T. van den Broek
2e M. Meister
3e J. Verschoor
4e H. Abramsen

met een Kerry Blue Terriër
met een Briard
met een Flatc. Retriever
met een Bastaard

KC Gooi- en Eemland
KC Gouda
KC Hoeksche Waard
KC Rotterdam

Er zijn bij deze wedstrijd veel fouten gemaakt. Zo ook bij de tijd die op de stopwatch geklokt werd. Men was vergeten dat een minuut weergegeven wordt in 100 in plaats van 60
seconden.

Groepsfoto
uit de beginperiode
met onder andere
Ronald Mouwen
Gerrit Kuik en
Tonny Borman

Op 28 september 1985 organiseerde Gooi- en Eemland het eerste Open Nederlands kampioenschap behendigheid. De scheidsrechter was Roger Farr uit Engeland.
Ook een aantal Belgen waren van de partij. Na het onderdeel “Speel-uw-Spel” werd een
schiftingsronde gelopen waarbij er uiteindelijk 15 honden zich konden plaatsen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap.
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P et er Lew i s
In 1986 werd door een aantal KCR-leden namens de KCR een behendigheidswedstrijd voor
het Open Nederlands kampioenschap georganiseerd. Als scheidsrechter werd Peter Lewis
uit Engeland uitgenodigd. Voor Mw. C. de Groot met haar hond Jody was het de wedstrijd
om haar Nederlands kampioenschap van het jaar daarvoor te verdedigen. Helaas voor haar
hadden de zenuwen de overhand en zij werd onttroond.
K o K ol e
Op zaterdag 5 september 1987 was er een open Behendigheidswedstrijd georganiseerd door
de Hondensport-vereniging te Soest i.o. Dit viel samen met het feestelijk gebeuren van
“Het Landjuweel”, de scheidsrechter was Roger Farr uit Engeland. Zoals gewoonlijk gebeurt er wel eens meer wat tijdens dit soort evenementen; er waren die dag parachutisten
gepland. Zij kwamen dan ook precies in onze wedstrijdring. Gelukkig zagen wij ze bijtijds.
Nog nooit is er een wedstrijdring zo razendsnel leeggemaakt!.

Gerrit Kuik
met Deakin

Op deze dag maakten we kennis ook met Ko Kole (bij velen bekend om zijn sportieve instelling), hij trainde bij de Baarnse hondenvereniging en vroeg ons of wij daar eens een trainingssessie wilden verzorgen. Dat wilden wij wel maar eerst moesten we naar België. Op 3
en 4 oktober 1987 waren wij in Tournai voor een internationale behendigheidswedstrijd die
gelijktijdig was gekoppeld aan het kampioenschap van gebruikshonden onder sponsoring
van Royal Canin. De scheidsrechter was dhr. P. Lewis uit Engeland.
De deelnemende landen waren Frankrijk, Duitsland en Nederland.
Voor Nederland kwamen toen uit:
Carla de Groot
Kruising
Leonique Thomassen
Kruising
Margriet Berkhout
Schotse Herdershond
Jenneke de Gries
Holl. Herder
Anja Wouters
Tervuerense Herder
Liesbeth Brouwer
Border Collie
Eric Kerkhof
Entlebucher Senn.
John Molenaar
Schotse Herdershond
Chris Rotsteege
Kruising
Ronald Mouwen
Border Collie
Gerrit Kuik
Kruising
A. Borman
Schipperke
P. Bongertman
Shetland Sheepdog
A. Jansen
Groenendaeler
Derek Wallen
Kruising

Jody (5 jaar)
Didi (3 jaar)
Aschwin (7 jaar)
Eefje (5 jaar)
Esta (4 jaar)
Bubble (4 jaar)
Grada (5 jaar)
Cara (5 jaar)
Rabba (7 jaar)
Spot
Ranka (9 jaar oud)
Iso (3 jaar)
Guido (3 jaar)
Benoit (3 jaar)
Harvey (3 jaar)

De eerste wedstrijddag behoorde bijna geheel toe aan de leden van de KC. Rotterdam.
1e plaats
Carla de Groot
Jody
2e plaats
Wilfried Claes
Elion (België)
Leonique Thomassen
Didi
3e plaats
Gerrit Kuik
Ranka
4e plaats
5e plaats
Erik Kerkhof
Grada

Wilfried Claes in de tijd
dat alle sprongen nog
op 75 cm. stonden

Door Royal Canin waren de diverse deelnemers ondergebracht in hotels die gelegen waren
in de stad Lille (Frankrijk). Op zondag moesten we om 9.45 uur weer present zijn op het
wedstrijdterrein, een deelnemer van ons team was om die tijd nog niet aanwezig, dus Martin Brouwer en mijn persoontje gingen op zoek.
Het was stil op de weg dus dachten we laten we het maar bij de grens vragen of er een witte
Nederlandse auto met twee personen en een hond was gepasseerd. Nee dat was niet het geval en (omdat ze toch niets te doen hadden?) hebben de douaniers onze wagen maar binnenste buiten gekeerd. Toen hebben
we het zoeken maar opgegeven want we wilden ook aanwezig
zijn bij de wedstrijd.
De gehele Nederlandse groep zat het niet lekker dat Carla en
Joop nog niet boven water waren en toen zij pas om 12.15 uur
het terrein opkwam was de uitslag al bepaald. Vlak bij het hotel
was een grote fly-over met een hoop op- en afritten, met als
gevolg een verkeerde afslag en de weg kwijt. Pas 20 km verderop konden zij bij het begin van de tolweg naar Parijs met
veel moeite keren en de weg terug gaan.
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Emiel Vervoort
met Fly en Mary Ray

Daarnaast
François Geerts
met Stella

Het Natte Neuzenteam
van de ZVKC
staand van L naar R
Tini Bouchout
Gina Rottier
Carolien v.d. Klugt
Truus Duvekotte
Elly Kooiman
Peter Vermeulen
Betina de Fouw
Coach Piet Plasmans
Zittend van L naar R
Annelies v.d. Velde
Thurid Jöhansen
Chantal Kesbeke en
Jan-Piet van Cadzand

1e Emiel Vervoort
2e François Geerts
3e Liesbeth Brouwer-Roskam
4e Ronald Mouwen
5e Leo de Wit

met Fly
met Stella
met Bubble
met Spot
met Geor

Border Collie
Mechelse Herder
Bearded Collie
Border Collie
Schnauzer

België
België
België

Na de wedstrijd in België waren wij eind 1987 present in Baarn en gaven in de “Theetuin”
een demo gekoppeld aan een instructiedag voor Behendigheidsbeginners. Tijdens een van
deze trainingen kwam ik in gesprek met de TV-producer dhr. Droge die ons in een programma wilde hebben van de Tros. Omdat we al eerder met typische opvattingen binnen
het televisieland te maken hadden zijn we, na goede afspraken gemaakt te hebben, begonnen om de deelnemers aan het programma uit te nodigen en op het kantoor van de Tros te
selecteren waarna zij door konden naar de producer voor een afrondend gesprek.
N a t t e N e uz e n
Medio augustus1988 zijn we na vele gesprekken met de deelnemers gestart met de opnamen van de Natte Neuzen Show die uitgezonden is in 1989. De eerste presentator was Eric
v/h Hof zanger van Roberto Jaquetti en de Scooters. Dit werkte niet zodat Martin Gaus het
halverwege overgenomen heeft. Het vervolg van de andere series is in 1990, door wisseling
van de leiding bij de Tros TV, door Cynophilia overgenomen en door hen verder begeleid.
Toch bleef de televisie belangstelling voor ons tonen omdat het demoteam een breed scala
van disciplines bracht. De meeste medewerkers van het Royal Canin-team beheersten naast
de behendigheid ook de Fly-Ball en de G&G-discipline.
Hieruit werd een showgroep geformeerd waarvan de TV vele nog niet uitgezonden meters
film van op de plank moet hebben liggen. In 1989 zijn er nog opnamen gemaakt voor het
“Hotel voor dieren” dat wel uitgezonden is.

46

M ed ew erk ers va n he t Ro yal Ca ni n d emot eam
De vaste medewerkers van het Royal Canin demoteam waren; Theo Panen. Carla en Jolanda van Beek, Guus en Anneriet Groenensteijn, Nico Habermehl, Aad Harreman, Yvonne
Buijs, Carla Groen, Claudia Dammann, Ko Kole, Niels Oele, Joop en Carla Woudenberg.
Carla Woudenberg was de choreograaf voor de G&G-oefeningen die non stop overvloeiden
in verschillende patronen. Af en toe werd het demoteam aangevuld met Ruud ten Hoeve,
Sylvia Lamboo, Chris Wolf en Annemiek Notenboom.
R oya l C a ni n M ast er s
Op zich was het gebeuren bij de TROS niet erg want ik was met Royal Canin op een ander
terrein bezig. Samen met Helga van Rhijn en Peter Lewis zijn de Royal Canin Masters in
het leven geroepen. De eerste internationale wedstrijd voor de Royal Canin Masters vond
plaats in Antwerpen op 1 en 2 april en hierbij was dhr. John Gilbert uit Engeland scheidsrechter. De deelnemende landen waren Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk
en Nederland.

Ook Wilfried Claes was
in den beginne zeer
actief als deelnemer

De Nederlandse deelnemers aan de internationale Behendigheidswedstrijden werden geselecteerd via wedstrijden uit de landelijke competitie die aangewezen werden voor de Royal
Canin Masters. Vooral in de aanloop van deze series heeft KC Canida te Venlo een aantal
malen hun wedstrijdterrein ter beschikking gesteld voor de Masters.
Nicole Veerman met
Scozzy op een toen
geïmproviseerde wip.
Keurmeester Chris de
Groot kijkt oplettend toe.

Ook bij MHSV te Maastricht zijn een aantal Behendigheidswedstrijden georganiseerd tijdens hun show in het MECC. De plaatsing die behaald werd in het Vast-parcours en de
Jumping was bepalend. De eerste plaats was 1 punt de tweede plaats was 2 punten enzovoort. De deelnemers die over de meest aangewezen wedstrijden de minste punten hadden
werden voor de Masters aangewezen. Ook werd gekeken naar de meest stabiele lopers.
Voordat het Nederlandse team naar de internationale Masters-wedstrijden gingen, had Royal Canin trainingsruimte afgehuurd in een manege te Soest waar nog enkele trainingsessies gegeven werden.
We kregen kort na een wedstrijd in Parijs in het Palais du Exposition het
bericht dat er over een paar maanden in Kopenhagen een behendigheidswedstrijd georganiseerd zou worden. Alle deelnemende landen die in Parijs aanwezig waren, werden uitgenodigd voor dat weekeinde. We vertrokken op woensdag naar Denemarken en zijn samen met de Denen,
twee dagen bezig geweest met het geven van demo’s en het uitwisselen
van informatie aan vele belangstellenden.
Er kwam zelfs een delegatie speciaal uit Japan over om kennis te maken
met de behendigheid. Ook werd er gevraagd of wij hun op gepaste wijze
wilden begroeten, dat wil zeggen; als team een buiging maken. Zo gezegd
en gedaan met als reactie van de Japanners eenzelfde buiging. Natuurlijk
maakten de camera’s nu overwerk.
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E er s te pl aats vo o r N ed erla n d
We waren niet helemaal in topconditie toen zaterdag de eerste wedstrijddag aanving; we
hadden er immers al twee dagen opzitten. Maar het werd toch spannend. Tot op de laatste
wedstrijddag, zondag, was het nog niet helemaal duidelijk hoe de plaatsing van de landenteams zou zijn. In het verloop van de dag werd duidelijk dat de strijd om de eerste plaats
zou gaan tussen Denmarken en Nederland. Uiteindelijk moesten de laatste twee lopers de
beslissing brengen. Joop Woudenberg met een Mechelaar moest als voorlaatste starten. Hij
kwam foutloos rond, toen onze Deen met een Duitse Herder. Geloof het of niet maar hij
zette bijna dezelfde tijd neer, gemeten via bepaalde toestellen en nog steeds foutloos, de
spanning was te snijden. Tot bij het nemen van de laatste hindernis de lat er af getikt werd,
heel erg jammer voor Denemarken.
Ik was blij dat de directie van Royal Canin Nederland en de stafleden dit hebben meegemaakt en getuige waren van de eerste plaats die we behaald hadden (als was het een dubbeltje op zijn kant). Het was de reden dat we met enkele aanpassingen het jaar daarop met
de Royal Canin Masters in Nederland doorgingen.

Felicitaties gaan van
Ronald Mouwen naar
Pascale Dijkers, daarnaast
Gerrit de Bruin en op de rug
Marian Tittel-Schilperoort

In 1991 werd de Masters weer in Parijs gehouden en wel in de grote hal van Bercy tijdens
het Festival du Chien. Dit evenementengebouw bevindt zich grotendeels onder de grond
met een oppervlakte waarbij het Rotterdamse Ahoy-complex ruimschoots in paste. In de
arena was een hazewindhondenbaan van 400 meter lengte x 4 meter breed aangelegd daarbinnen een ijsbaan van 4 meter breed bestemd voor de sledehonden. De binnenruimte was
bestemd voor de andere hondendisciplines waaronder ook de behendigheid. De grootsheid
van dit gebeuren en de kwaliteit van het geboden programma hebben dan ook een diepe indruk gemaakt op de deelnemers.
In 1992 waren de Masters
in Monaco, waarbij mw.
Loes van den Boogaard als
scheidsrechter haar beste
beentje moest voorzetten.
Een nieuwe spelregel heeft
haar en ons toen parten gespeeld. De regel hield in dat
als er een toestel onklaar
was en de combinatie
moest die nog nemen op dat
moment de tijd gestopt
moest worden. Er werd dan
10 seconden afgetrokken
van de werkelijke gelopen
tijd om het oponthoud te
compenseren. Ons teamlid
moest starten ondanks dat
er een toestel onklaar was.
Dus! gaan maar, want anders was diskwalificatie het
gevolg.
Tegelijkertijd sprongen er twee ringstewards naar het bewuste toestel om het op orde te
brengen met als gevolg dat die dus knap in de weg liepen. Een hoop gekrakeel, de tijd was
niet gestopt, de handler was gevallen en hierdoor stond de gelopen tijd van ons teamlid niet
in verhouding met de andere deelnemers. Ons protest hielp niet, men trok 20 seconden van
de gelopen tijd af in plaats van de reglementaire 10 seconden. De toegift van 10 seconden
kon ons ook niet redden want de parcourstijd was nog niet te vergelijken met de andere lopers en het parcours overlopen was er niet bij. Het gevolg was dat we de eerste plaats misten. In 1993 waren we met het Behendigheidscircus weer in Bercy te Parijs waar we wel de
eerste plaats pakten.
Door het FCI Wereldkampioenschap en het NK van Cynophilia heeft Royal Canin besloten
om te stoppen met de Masters. Heel erg jammer want veel deelnemers hebben aan de Masters spanning, plezier en leerzame momenten beleefd en er veel kennis(sen) opgedaan en
aan over gehouden.
Royal Canin bedankt.
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Kornehof 14, 4031 JZ Ingen

06 -20624754 bengrafe@zonnet.nl

Ben Gräfe – uw adres voor:
Agility-materialen
Verzinkte

materialen en daardoor onderhoudsvrij, volledig demontabel en daardoor
makkelijk te vervoeren en op te bergen.
Tevens verhuur wedstrijdbaan en tijdwaarneming.

NIEUW!

Dichte Sprong

Eenvoudig toe te passen.
Makkelijk op te bergen.
Te gebruiken:
 bij het aanleren van
sprongen en de muur
 voor plaatsing van
sponsor-reclame

Hondenkennels, vervoerskooien,
katten- en vogelverblijven
Degelijke kwaliteit,

op maat gemaakt en
naar uw eigen wensen aanpasbaar.
Praktisch, zeer presentabel en
opvallend bruikbaar.

Bij alle produkten staat het welzijn
van het dier voorop.

Voor meer info: www.ben-agility.nl
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Miranda de Jager
met Risk

Hier heeft Flexx net het
derde “U’tje gehaald
en wacht op een
verdiende biefstuk

De hond van Tilly
Heemskerk, Mathilda,
luistert naar de bijnaam
“moesemoes”

Ria van Dort
met Tonnie

Als je maar lol hebt!
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SMALL, MEDIUM, LARGE
AGILITY MEET MET DRIE MATEN
I N DE A GI L I T Y (V O OR H E E N B E H E N D I GH E I D ) W ERD
O N D E R SC H E I D GE M A A K T T USSE N GR O T E E N K L E I NE
H O N DE N , W A A R B I J D E GRE N S O P 4 0 C M G E S T E L D
WE R D . A L E E N AA NTA L JA RE N WA S ER D IS C U S SI E
O V E R DE M O GEL I J KH E I D E N W E N SE L I J K H E I D O M
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Belasting op de
voorhand van de hond
bij de op- en afloop
van de schutting

Bela s ti ng
Vanaf 1995 kwam de belasting van de honden door
agility meer en meer in de belangstelling. In toenemende mate vroegen mensen zich af in hoeverre
agility overbelasting voor de hond betekent. Deze
discussie richtte zich op zaken als spronghoogte,
snelheid en klimlatjes op raakvlaktoestellen. Ook
vandaag de dag is deze discussie nog actueel, omdat
er nog veel onbekend is over het effect van de sport
op onze honden.
Een bijzondere plaats in de gezondheidsdiscussie
namen altijd de honden in die net als "groot" beschouwd werden, met een schofthoogte van zo'n 40
tot 43 cm. Dat deze honden zwaarder belast werden dan hun grote broers ligt voor de hand.
Uit angst voor blessures lieten verscheidene bazen deze honden dan ook geen agility doen.
Anderen kozen ervoor wel deel te nemen, maar bleven dan extra gespitst op blessures. Om
honden meer evenredig te belasten werd daarom al jaren voorgesteld om drie hoogteklassen
in te voeren.
Di ve rsit ei t
Een andere reden om positief te staan tegenover het onderscheiden van drie hoogteklassen
is de diversiteit van rassen in de agility. Bij de indeling in groot en klein werden de grote
honden gedomineerd door de Border Collie en in iets mindere mate de Belgische Herder.
Bij de kleine honden had de Shetland Sheepdog de overhand. Dit ras heeft meestal een
schofthoogte van vlak onder de 40 centimetergrens.
Door invoering van een derde klasse is het heel goed mogelijk dat andere rassen een betere
kans krijgen om mee te draaien aan de top. Het betreft dan vooral honden in de Small- en
Mediumklasse. De Large-honden zullen niet op veel verschuiving op dit gebied hoeven te
rekenen. Is het een voordeel dat meer rassen een kans hebben om de top te halen? Hierover
verschillen de meningen enorm, maar het zal in ieder geval wel het beeld op de wedstrijden
verlevendigen.

Een duosprong
door
Roy en Shahla

Inte rnatio naal
Er waren reeds verschillende landen die met meer dan
twee hoogteklassen werkten. Zo kent Groot-Brittannië
een Mediumklasse, die echter op betrekkelijk weinig
wedstrijden aangeboden wordt. Ook Frankrijk kende
al drie hoogteklassen en dan daarnaast nog een aparte
klasse voor Molossers. De ideeën over welke schofthoogte in welke klasse thuis zou moeten horen waren
echter zeer divers. Daarbij speelt ook een rol dat verschillende rassen in verschillende landen populair zijn
en voor- of nadeel van een nieuwe indeling zouden
kunnen ondervinden. Na lang internationaal gehakketak is de knoop nu echter doorgehakt
en hanteert de FCI de klassen Small, Medium en Large. Op het WK in Dortmund zal dan
ook in deze nieuwe indeling gestart worden. Dit betekent dat er nu per land drie teams van
drie honden op het WK aan de start mogen verschijnen in plaats van twee teams met vier
honden, zoals voorheen het geval was.
51

Paul de Jong
met Tara

S m al l
Wanneer is een hond
nu Small? De hond
moet onder de 35 cm
schofthoogte meten
om in deze klasse uit
te kunnen komen. Dit
betekent dat veel
Vlinderhondjes, Jack
Russell Terriërs, Border Terriërs, Poedeltjes en kleine Shelties
in deze klasse te vinden zullen zijn.
Zij
moeten
een
spronghoogte van 35
cm overwinnen en
een breedtesprong die uit maximaal twee delen bestaat. De overige toestelmaten zijn gelijk
aan die van de Mediumklasse
De honden die in Small starten, kwamen voorheen bij de kleine honden uit. Ze sprongen
daar 40 cm en waren vaak qua snelheid in het nadeel ten opzichte van kleine honden van 39
cm hoog. Dit laatste nadeel kan overigens met een korreltje zout genomen worden, want in
2000 werd een Yorkshire Terriër derde op het WK en in 2001 werd een Dwergpoedel Wereldkampioen. Ook in Nederland waren verscheidene "Smalls" succesvol in de kleine hondenklasse. Wel zal de snelheid verhogen met het verlagen van de sprongen, waardoor de
agility bij deze kleine honden een spectaculairder aanzien zal krijgen.

Tineke Duurland
met Tirza

M edi u m
Een hond is Medium als hij een schofthoogte heeft tussen de 35 en 43 cm. In deze categorie
valt het gros van de Shelties, de grotere Border Terriërs, Pyreneese Herdershonden, Schapendoezen, Smoushonden en Kooikerhondjes. Zij springen 45 cm. De overige toestelmaten
zijn gelijk gebleven aan de oude kleine hondenklasse.
De honden in deze klasse komen hoofdzakelijk uit de kleine hondenklasse, terwijl een
handvol voorheen bij de grote honden startte. Voor deze laatste groep is het springen een
flink stuk makkelijker geworden, aangezien zij voorheen 65 cm bedwongen. In de C-klasse
groot verschenen vorig seizoen echter slechts twee honden aan de start, die dit seizoen Medium zullen lopen. Zoals gezegd bestaat de Mediumklasse in Nederland voor een groot deel
uit Shelties, maar in andere landen zijn bijvoorbeeld de Pyreneër (Frankrijk) of de Kromfohrländer en Pumi (Finland) populaire rassen, die profiteren van deze nieuwe indeling. De
voorheen heersende rassen zullen daar een beduidend zwaardere dobber aan krijgen.
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La rg e
Als een hond een schofthoogte van 43 cm
of groter heeft, is hij Large. De Border
Collies en Belgische Herders horen nog
steeds in deze klasse thuis en zullen hun
leidende rol niet snel uit handen geven.
Terwijl de Border Collie in Nederland
vrijwel altijd groter is dan 43 cm, is dit in
sommige andere landen anders. In bijvoorbeeld Denemarken schijnen zeer kleine
Border Collies voor te komen, die nog net
in de Mediumklasse uit kunnen komen. Dit
betekent natuurlijk zware concurrentie
voor de anderen in deze klasse.

Guus Scherbeijn
met Farna

Honden hebben
verschillende looptechnieken
om door de palen te gaan

Harold van Kesteren
met Kim

Patricia van Lier
met Flexx

D i s c us s i e
In de discussie over de hoogte-indeling is
regelmatig voorgesteld om de spronghoogte voor Large te verhogen, zodra de drie klassen ingevoerd waren. Reden hiervoor is het
vermoeden dat hogere sprongen, door verlaging van de snelheid, de belasting voor de hond
verlagen. Dit voorstel is echter niet overgenomen en de spronghoogte blijft dan ook 65 cm.
Ook de andere toestelafmetingen blijven gelijk aan die van de voormalige grote hondenklasse. Voor de honden die net iets boven de mediummaat uitkomen kan de nieuwe indeling wel wat zuur zijn. Zij zijn immers degenen die verhoudingsgewijs nog steeds hoog
moeten springen. Gelukkig zijn deze honden in het algemeen dermate atletisch dat dit geen
enkel fysiek probleem voor hen vormt.
Pra ktisc h
De nieuwe indeling vergt aardig wat aanpassingen op praktisch gebied. Zowel op wedstrijden als trainingen moeten bestaande systemen omgegooid worden. Als de Small-hond op
trainingen immers Medium moet gaan springen, gaat het gezondheidsargument geheel verloren. Gezien het kleine aantal honden in de Small-klasse vergt het echter wel wat van de
creativiteit van clubs en trainers om de Small-honden in te passen in de lesstructuur. Een
enkele club heeft genoeg Smalls om een aparte groep samen te stellen, maar bij de meeste
clubs zullen de sprongen tussen de oefeningen door verlaagd moeten worden voor de
Smalls.
Dit is geen nieuw probleem. Voorheen gebeurde dit bij veel verenigingen ook al als grote
en kleine honden in dezelfde groep moesten trainen. Naarmate de sport onder Small-honden
populairder wordt, zal dit praktische probleem een steeds kleinere rol spelen.
V ooruitbli k
Het idee dat ineens uit alle hoeken en gaten
Maltezer Leeuwtjes, Vlinderhondjes, Yorkshire
Terriërs en Cavalier King Charles Spaniels komen kruipen en de Smallklasse veroveren is
nogal onwaarschijnlijk. Een toename is wel mogelijk, als de bazen de nieuwe spronghoogte als
eerlijker voor hun hond beschouwen.

De keuze voor een Pyrenees Herdershondje of een
Schapendoes is nu ook makkelijker gemaakt. Voorheen liep men een behoorlijk risico dat de hond te
groot zou worden om met succes agility te doen (uitzonderingen uiteraard buiten beschouwing gelaten),
terwijl die kans nu aanmerkelijk kleiner is.
Agility is een sport die volop in beweging is, met
doorlopend veranderingen, of dit nu op het gebied van
klassen, toestellen of trainingsmethodes is. De tijd zal
leren in hoeverre de veranderingen de sport echt vooruit helpen; in prestaties, gezondheid en plezier.
Bron “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst
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WEDSTRIJD-ORGANISATIE
Bij het organiseren van een agilitywedstrijd komt er heel wat kijken. Hierover is iedereen
het wel eens. En degene die wel eens met het organiseren van zo’n wedstrijd te maken heeft
gehad weet dat, om een wedstrijd te doen slagen, het bemensen van de bar net zo belangrijk
is als het uitnodigen van de keurmeesters. De doelstelling van het organiseren van een wedstrijd is dat deze op alle fronten soepel verloopt. Vanaf de eerste tot en met de laatste minuut.
Organiseren is een zaak van vooruitkijken, plannen, regelen, het delegeren van taken en
verantwoordelijkheden, maar in de eerste plaats een kwestie van menselijke samenwerking.
Veel verenigingen hebben al behoorlijk wat ervaring op het organisatorische vlak. En als zij
elk jaar op een vaste ploeg ingewerkte en op elkaar ingestelde medewerkers kunnen rekenen is er over het algemeen geen vuiltje aan de lucht en zal er beslist niet veel fout lopen.
We moeten ons wel realiseren dat een wedstrijd lang van te voren gepland moet worden en
dat we, als bestuur van een vereniging, er rekening mee moeten houden dat niet elke medewerker altijd de persoonlijke zaken kan afstemmen op de geplande wedstrijddatum.
Daarom moet dus bij het organiseren van een wedstrijd de stelregel zijn, dat niemand onmisbaar of onvervangbaar mag zijn. Vergeet niet dat er op een wedstrijddag toch zo’n 250
tot 400 mensen en minstens even zoveel honden op het wedstrijdterrein rondlopen. En dat
is toch een hele verantwoordelijkheid.

BENODIGDE MEDEWERKERS
W ed st rijdl ei d er
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het gehele wedstrijdterrein gedurende de wedstrijddag.

Op weg naar de wedstrijd
Yvonne Clements met
Chico, Disney en Jotter

Pa rk er e n
Om het parkeren in goede banen te leiden zijn parkeerwachten nodig. Parkeermedewerkers
zorgen er voor dat er op de juiste wijze geparkeerd wordt:
- Zo veel mogelijk in de berm en niet op de straat, zo min mogelijk tussenruimte tussen de
auto’s, geen auto’s voor uitritten en dergelijke;
- Zorg er voor dat een ambulance altijd vrij doorgang kan hebben tot op het terrein;
- Informeer bij de wedstrijdleider
of er gereserveerde plaatsen zijn
voor de auto’s van de keurmeesters en dergelijke en zo ja; waar
deze moeten staan.
Michel Groen in ’t Woud en
Tonny Visser
krijgen een startnummer van
Adrie van den Bosch

U itr ei k en s ta rt n um me rs
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn hiervoor 4 tot 8 personen nodig.
Dit kunnen dubbelfuncties zijn.
Hoe meer medewerkers, hoe korter de rij wachtenden is.
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D e r i ngm ee st e r
De ringmeester is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn ring, voor de juiste opbouw van het parcours, en voor een correct verloop van de wedstrijd. Verder regelt hij de
binnenkomst en het vertrek van de deelnemers en controleert hij aan de hand van de catalogus of de juiste hond aan de start verschijnt. Let er op, dat het startnummer duidelijk zichtbaar is en dat de handler het juiste startnummer draagt.

Ringmedewerkers
Cees van Tatenhove als
ringmeester en
achter de tijdwaarneming
Elly Kooiman en
François van Schoote

Ti p s voor een v lot v erloop va n e e n w edst r ijd
Meestal zijn er per ring gemiddeld 110 honden. Om op tijd klaar te zijn, moet er in een
hoog tempo gewerkt worden en moet er zo min mogelijk tijd verloren gaan. DAAROM:
- Aparte start en finish met aparte in- en uitgang. Eventueel aan de keurmeester vragen om
het parcours aan te passen. Als er tijd genoeg is, is dit niet noodzakelijk.
- Breng de riem van de lopende hond zo dicht mogelijk bij de uitgang van de ring. Een kapstok om de riem op te hangen komt goed van pas.
- Zorg er voor dat de deelnemer die gelopen heeft direct de ring verlaat en de hond, zo mogelijk, buiten de ring aanlijnt; daarom de riem zo ver mogelijk weg van de finish.
- Zorg er voor dat er voldoende combinaties staan te wachten.
- Zorg er voor dat de hond die moet starten zo dicht mogelijk bij de start staat. Dit is wel
hond afhankelijk; dus dit zeker niet verplichten.

Ook bij de NBC
wordt een tentje gebruikt
vroeger hooguit een paraplu

Bij alle onderdelen wordt er op volgorde van startnummer gelopen. Het kan echter voorkomen dat er soms door een deelnemer, die met meerdere honden loopt, in twee ringen tegelijk gelopen moet worden. Dan hebben zij dispensatie om eerder of later te starten. Let er
wel op dat deze deelnemer op tijd aanwezig is om in zijn eigen klasse te starten. Als de volgende klasse al gestart is, is hij te laat.
Bij iedere categorie wordt begonnen met een ander startnummer zodat niet steeds dezelfde
deelnemer hoeft te beginnen. Soms staat al in het programmaboekje vermeld wie er moet
beginnen. Anders moet er nog om geloot worden.
D e s c hri j ver
- Is verantwoordelijk voor het correct invullen van
het beoordelingsformulier. De gegevens ontvangt
hij van de keurmeester;
- Schrijft de tijd op van de elektronische tijdwaarneming;
- Bij handmatige tijdwaarneming of als de elektronische tijdwaarneming het niet doet, krijgt hij
de tijd door van de tijdwaarnemer;
- Geeft de ingevulde formulieren af aan de bode.
De schrijver moet de keurmeester constant in het
oog houden om te kunnen zien wat er aangegeven
wordt. Het is beslist niet de bedoeling dat de
schrijver zelf mee gaat keuren. Dit betekent dat de
schrijver zijn concentratievermogen de gehele dag
moet volhouden.
Bij aanvang of wisseling van een klasse moet op een nieuw formulier begonnen worden.
Op het eerste formulier wordt de klasse, de SPT en de MPT vermeld. Als extra service kan
bij het laatste beoordelingsformulier vermeld worden: “Einde Klasse”.
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De t ijdw aarnem er
- Verzorgt de tijdopname d.m.v. van de elektronische tijdwaarneming of de stopwatch;
- Noteert de gelopen tijd in het programmaboekje (back-up);
- Geeft bij handmatige tijdwaarneming de gelopen tijd door aan de schrijver.
Bij selectiewedstrijden en kampioenschapwedstrijden dient gebruik
gemaakt te worden van een elektronische tijdwaarneming. Naast de
elektronische tijdwaarneming moet
de tijdwaarneming ook handmatig
met een stopwatch bijgehouden
worden.

Bij de VDH is het
altijd een gezellige boel

Als er geen elektronische tijdwaarneming aanwezig is, dienen twee
tijdwaarnemers handmatig de tijd
op te nemen. Beide tijdwaarnemers
noteren de door hun geklokte tijd in
het programmaboekje. Iedere tijdwaarnemer schrijft zijn eigen geklokte tijd op. De tijden mogen wel
vergeleken worden, maar nooit mag
het gemiddelde genomen worden.
Bij elektronische tijdwaarneming
wordt deze tijd op het beoordelingsformulier vermeld. Als de elektronische tijdwaarneming
helemaal uitvalt, moet door beide tijdwaarnemers handmatig geklokt worden. Als door beide tijdwaarnemers handmatig geklokt wordt, wordt van te voren afgesproken wiens tijd op
het beoordelingsformulier vermeld wordt.
Na een onderdeel of na een bepaalde klasse mag er wel van “functie” veranderd worden.
Dit mag echter niet tijdens het lopen van een klasse. Het gebeurt wel eens dat de elektronische tijdwaarneming hapert of dat een hond over de tijdwaarneming heen springt, waardoor
deze niet gaat lopen of niet stopt.

Tanja Fermont-Geerts
als schrijver langs de zijlijn

LET OP!! Als een hond gediskwalificeerd wordt, blijft de elektronische tijdwaarneming
doorlopen. De keurmeester kan dan zien wanneer de SPT verstreken is en de hond de ring
uit moet. Bij handmatige tijdwaarneming geeft de tijdwaarnemer dit door aan de schrijver.
Bij de Gambling en eigenlijk bij alle spelletjes dient ook de tijd genoteerd te worden.
Dit om een barrage te voorkomen.
Tip: Oefen van te voren met de elektronische tijdwaarneming en de stopwatch, zodat je niet
voor verrassingen komt te staan (sommige stopwatches springen na 60 seconden op 61 en
andere gaan verder naar 1.00 minuut).
D e ri ng h ul p (e n )
De ringhulp is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk
voor een deel van het parcours en zorgt ervoor dat de
afgesprongen leggers en de toestellen die in het ongerede zijn geraakt weer hersteld worden. Let er
vooral op dat de slurf goed ligt. In een slurf die gedraaid ligt, kan een hond verstrikt raken. Als er een
legger bij de start afgegooid wordt, moet er bij het
herstellen van de hindernis om gedacht worden, dat
deze legger vanaf de achterkant weer op zijn plaats
gelegd wordt. Als dit vanaf de voorkant gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat de armen of de legger
langs het elektronisch oog gaan en dat daardoor de
tijd stil gezet wordt. Niet iedere tijdwaarneming is daar gevoelig voor. Dus van tevoren
even navragen of uitproberen. Overleg met de keurmeester welke hindernissen tijdens het
lopen van de hond hersteld moeten worden en welke hindernissen hersteld worden nadat de
hond gefinisht is.
Tip: Probeer een extra ringhulp in te schakelen. Dan kunnen de ringmedewerkers elkaar zo
afwisselen dat er telkens één ongeveer een uur vrij is want van een hele dag alleen op een
stoeltje zitten aan de rand van de ring, gaan niet direct de handen op elkaar.
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D e bo d e
De bode is verantwoordelijk voor het correct en tijdig ophalen en afleveren van de beoordelingsformulieren. Voor een snelle verwerking van de uitslagen is het belangrijk dat de formulieren zo snel mogelijk naar het wedstrijdsecretariaat gebracht worden.
D e r i em e nd r a g e r
De riemendrager zorgt er voor dat de riem, van de hond die aan het lopen is, een eindje achter de finish wordt neergelegd. Hoe dichter bij het einde van de ring hoe beter. Des te eerder
zijn zij de ring uit en kan de volgende hond starten.

Bode Peter van Bruxvoord
op de achtergrond
Mirjam Vriens met Gayle

A lle m edew erk ers
Zijn behulpzaam bij het opbouwen en afbreken van de parcoursen; helpen na afloop van de
wedstrijd met het afbreken en opladen van de toestellen en helpen bij het opruimen en
schoonmaken van het terrein. Tip: Neem een tuinstoeltje mee, zodat je niet de gehele dag
hoeft te staan. ’s Morgens kan het gras nog wel eens nat zijn. Draag daarom goede schoenen zodat je geen natte voeten krijgt.

Penseur Ben Willemse
Daarnaast de vrouw die
al honderden wedstrijden
op de achtergrond soepel
heeft laten verlopen als
wedstrijdsecretaris:
Anita van Tellingen
met dochter Alicia

W ed st rijds ec r etari aat
Voor het wedstrijdsecretariaat zijn de navolgende medewerkers nodig:
2 personen voor de computer, 1 persoon voor hand- en spandiensten en 1 persoon voor het
invullen van de boekjes.
Het komt er globaal op neer dat er naast de computermedewerkers, één medewerker per
ring nodig is en voor de verzorging van de medewerkers 1 tot 2 personen.

Als de uitslagen zijn opgehangen is er altijd veel belangstelling

Taken: Uitrekenen beoordelingsformulier; gegevens invoeren in de computer; controleren
of de gegevens goed zijn ingevoerd; per
klasse een afdraai maken van de uitslagen;
uitslagenlijst ophangen op het uitslagenbord; boekjes invullen; prijzenlijst maken
voor de prijsuitreiking. Succes met de wedstrijd!
Want voor een vereniging is er geen groter
compliment dan dat zowel de deelnemers
als alle medewerkers op het einde van de
dag zeggen:
“Het wa s w ee r ee n fa nta s tisc h e dag !
Vol gend j aar doen w e w ee r me e!”
En tegen zo’n compliment kan zelfs het weer niet op! Tekst: Ruud ten Hoeve
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ORGANISEREN IN DE PRAKTIJK
DE ORGANISATIE VAN EEN NK
DOOR INEKE HAPPÉE
Ik trainde in het begin alleen bij de “wilde” school, maar om officiële wedstrijden
te lopen ben ik lid geworden van de KC
Zeeland. Mijn eerste wedstrijd liep ik in
november 1989. Deze wedstrijd werd gehouden in Westkapelle en was de eerste
wedstrijd die de KC Zeeland heeft georganiseerd. Ik was zo gek van deze sport
dat ik me gelijk heb opgegeven voor de
activiteitencommissie om mee te helpen
de wedstrijden te organiseren.
Vanaf 1990 ben ik betrokken geweest bij
de organisatie van twee Behendigheidswedstrijden per jaar.

Ineke Happée
deze keer in de zon

Ik had een tekstverwerker gekocht om alle inschrijvingen te verwerken en om een
catalogus te maken. Ik herinner me een
jaar, welk jaar dat weet ik niet meer, dat
ik alles had ingevoerd. Ik was klaar en
kon beginnen met de catalogus. In plaats
van af te sluiten heb ik op een verkeerde knop gedrukt en heb alle inschrijvingen toen per
ongeluk gewist. Ik moest alles opnieuw inbrengen. Dat waren stressvolle tijden.
De eerste jaren dat ik een wedstrijd organiseerde, had ik een paar nachten voor de wedstrijd
al slapeloze nachten. Vooral voor de C-klasse was ik bang. Als ze gingen verkennen werden alle toestellen geïnspecteerd en vaak vond men wel iets dat niet goed was. Het waren
wel altijd dezelfden; maar toch!? Naar verloop van tijd verloor ik mijn angst voor de Cklasse. Wat ik me ook nog goed herinner is de verandering in de score. Eerst werd de tijd +
fouten bij elkaar opgeteld en dat was de uitslag. In de catalogus van november 1990 zie ik
staan: als men eindigt in dezelfde kolom dan gaat foutloos parcours met tijdfouten voor op
springfouten of een weigering! Er werd dus niet meer opgeteld, maar foutloos ging voor.
Dit gold toen alleen voor het Vast-parcours. Bij de Jumping kon men nog de score hanteren: tijd + fouten / weigering = uitslag. Alle uitslagen werden met de hand verwerkt. Op
den duur werd ik daar zo goed in dat ik in het begin sneller was dan de computer.
V er a nd eri n g en
Er zijn in de 14 jaar dat ik wedstrijden organiseer veel veranderingen geweest:
een catalogus met gegevens van een dikke catalogus met veel gegevens tot een zeer dunne
catalogus met summiere gegevens; allerlei soorten inschrijfformulieren tot gestandaardiseerde formulieren tot inschrijven via de betaling; lidmaatschapskaart, akkoordverklaring
en nu een startlicentie; uitslagen met de hand naar uitslagen via de computer;
- de eerste 30 uitslagen in de boekjes noteren tot nu de eerste 5 per klasse; A-B-C/Vet. klasse, A-B1-B2-C/Vet. klasse, A-A2-B1-B2-C/Vet. klasse en nu A-B1-B2-C en Veteranen
klasse mini, midi en groot; de cavaletties en het pauzevak gaan er uit, afmetingen en hoogtes van toestellen worden veranderd, de toestellen worden veiliger gemaakt en men wordt
meer blessure bewust; verandering in promotie en degradatie, zowel wat betreft de punten
en de aantallen; oprichten van een technische commissie die tot doel zou moeten hebben de
stem uit het veld onder de aandacht te brengen; boekjes innemen en rugnummers uitdelen
en aan het eind van de wedstrijd bij inlevering van het rugnummer en het ophalen boekje
was er altijd een presentje.
Het boekje hoeft niet meer ingeleverd te worden, rugnummer is een papieren kaartje en
geen presentje meer.
Misschien ben ik nog belangrijke veranderingen vergeten, maar één regel die nog steeds
niet is gewijzigd en het soms héél lastig maakt voor een organiserende vereniging is het feit
dat een keurmeester zijn / haar familieleden niet mag keuren. Ik hoop dat ik die regel ook
nog eens uit het reglement mag zien verdwijnen. Die regel is echt achterhaald.
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De prijsuitreiking van
het NK bij de
KC Zeeland was een feest
van L naar R
Jan Sprij
Annemieke Wijshake en
Jaqueline van Vlimmeren

Voorb eeld
In 1996 ben ik voor het eerst
naar een WK (Zwitserland) gegaan. Ik had speciaal een tent
voor de auto laten maken zodat
ik in de auto kon slapen en
daarachter een tent had om me
aan te kleden, te ontbijten enzovoort. Ik vond het fantastisch en
was erg onder de indruk. Het
was een echt feest.
Zo hoorde ook een NK in het
klein te zijn.
Toen de voorzitter van de KC
Zeeland mij vroeg een NK te
willen organiseren was mijn
eerste gedachte dat het wel een
feest moest worden zoals in
Zwitserland. Het evenement zou
in 2000 bij de KC Zeeland
plaats vinden.
Toen ik hoorde dat er fl 1000
werd uitgetrokken om dit te organiseren zag ik het niet zo zitten. Linda Schoor, die me zou
helpen om er een groots evenement van te maken, wist uiteindelijk fl 5000 en allerlei prijzen bij firma’s en vrienden los te peuteren. Ik kon toen mijn versie van een “echt NK” op
poten zetten. Het was hard werken om samen met Linda dit evenement te realiseren zoals ik
vond dat een NK hoorde te zijn. Bijna liet het weer het afweten, iets dat je nooit in de hand
hebt, maar uiteindelijk werkte ook dat mee. Alles wat ik wilde konden we verwezenlijken,
het geld was er en de energie was er. Het is ons gelukt om er en NK van te maken dat velen
zich nog kunnen herinneren.
E nk ele r ea cti es di e n a he t NK b i nn en s tr oo mde n
Nogmaals bedankt voor de “Zeelandhappening” afgelopen zaterdag, en natuurlijk al de medewerkers van jullie vereniging. Hier zal nog lang over gesproken worden. Die Zeeuwen
hebben het toch maar waargemaakt, een NK behoeft geen slap aftreksel te zijn van een Wereldkampioenschap. Wat jullie hebben laten zien was van grote klasse.
Dick en Will Lodder
Dit was mijn 5e NK en ik mag met genoegen aansluiten bij de anderen. Het was de leukste,
het best georganiseerd, het spannendst, het verrassendst. Een NK, zoals een NK moet zijn.
Voor het eerst was het al echt genieten, voordat we gelopen hadden. Bedankt KC Zeeland
en natuurlijk de keurmeesters Ronald Mouwen en Piet Plasmans, geweldige parcoursen.
Ze sloten geweldig op elkaar aan en waren een NK zeker waardig.
Jan Sprij
Ineke en medewerkers bedankt voor een perfect Nederlandse kampioenschap. Het was beregezellig en wat ons betreft mag je het volgend jaar weer doen.
Nicole en Bob Veerman
KC Zeeland ontzettend bedankt voor een grandioos NK. Wat hebben jullie er veel werk van
gemaakt, en wat was het gezellig. Ineke en de rest, het was SUPER!!!
Brenda Fekkes-Bottema
Hoi behendig Nederland,
Het was inderdaad een NK dat alles had; hoop, drama en vreugde. Als "buitenstaander" was
het bij momenten genieten van de schitterende rondjes en dan weer mee afzien bij de
slachtpartij. Zelden zoiets meegemaakt.
Laat mij de Nederlandse Kampioenen Anne-Mieke en Tiny bij deze van hart feliciteren met
hun dubbel en dik verdiende titel. KC Zeeland heeft er een ongelofelijk spektakel van gemaakt, een kampioenschap waardig. Ook zij verdienen dus een dikke proficiat.
Groetjes Jean Pierre Verbesselt (uit België)
59

n Daar aan de kust
Die Zeeuwse kust
Waar iedere handler heel bewust
Van een mooie dag mocht genieten
Waar de ochtend mooi begon
Met een bolus in de zon
Met provincievlaggen dragen
o Daar aan de kust
In Wilhelminadorp heerst
normaal de rust
Maar waar Ineke en de rest
Er een heel groot feest van maakten
Waar de deelnemers werden geëerd
En een optocht mochten maken
Waar ook mooie behendigheid
werd gelopen
Van het Vast-parcours heb ik genoten
Met de Jumping was het snel gedaan
Wat is er daar allemaal misgegaan?!

p Daar aan de kust
Waar het Wilhelmus was te horen
En ons allemaal heeft mogen bekoren
De sateetjes waren top
Dit was Wilhelminadorp in een notendop

q Aan de kust
Ligt de organisatie nu te slapen
Hebben zij alle lof verdiend
Bedankt KC Zeeland
voor een organisatorisch super NK
Marjolein Barendregt - Schot

NK 2000
Parcours Jumping
door keurmeester
Piet Plasmans

Na de euforie van de dag
verdwijnen de meeste
trofeeën naar de zolder

Ook wij willen graag KC Zeeland bedanken voor het geweldige NK
Het was van het begin tot het einde een echt feest! Van de koffie met
bolus tot en met de zeer goed voorziene prijzentafel. De parcoursen
waren moeilijk maar toch heel vloeiend. Bas Jacobs wist de wedstrijd
op een heel leuke manier aan elkaar te praten. Het zal moeilijk zijn om
dit NK te evenaren,
Carool en Rina Dielen
Na het NK ben ik de agilitywedstrijden blijven organiseren. Het wordt
wel steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden om zich belangeloos in
te zetten voor onze sport.
Langs deze weg wil ik ook alle vrijwilligers die elk jaar weer voor ons
klaar staan bedanken voor hun inzet. Dit jaar zal voor mij het laatste
jaar zijn dat ik in Zeeland een wedstrijd zal organiseren. Het wordt tijd
dat weer andere mensen dat op zich gaan nemen. Ik heb het altijd met
veel plezier gedaan. Mijn prioriteit is toch altijd geweest om het te
deelnemers zo veel mogelijk naar de zin te maken.
Tekst: Ineke Happée (2003)
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FOUTEN EN WEIGERINGEN
Het is zover, het wedstrijdseizoen is weer aangebroken! En waarschijnlijk hebben niet alleen de ervaren combinaties naar dit tijdstip uitgekeken, maar ook de beginnende: Voor het
eerst een wedstrijd lopen. Spannend hoor!
Speciaal voor al die beginnende combinaties, maar ook voor de ervaren combinaties die de
regels misschien een beetje vergeten zijn, wil ik in dit artikel ingaan op de reglementen.
Wat mag er nu wel en niet op een wedstrijd, wat is een fout, wat is een weigering?

Keurmeester Anja Diels (B)
geeft een fout aan
Frank van Nimwegen
met Lounah

Fo ut e n
Het wezenlijke verschil tussen een
fout en een weigering is dat een weigering hersteld moet worden, en een
fout in principe niet; er zijn echter
uitzonderingen op deze regel. Daarnaast mag je een fout net zo vaak
maken in een parcours als je wilt;
drie weigeringen levert echter diskwalificatie op. Eén van de bekendste fouten is natuurlijk het missen
van het raakvlak op de raakvlaktoestellen. Zowel bij de oploop als bij
de afloop moet de hond minstens één
poot in het raakvlak zetten; in de
praktijk worden vaak al teentjes of zelfs nageltjes goed gerekend. Een fout die nog wel eens
wordt vergeten, is het van de wip afspringen voordat deze omgeklapt is. Het gaat er bij de
wip dus niet alleen om de hond het raakvlak te laten nemen, maar de hond mag het toestel
pas verlaten als de afloop de grond raakt.
Andere parcoursfouten zijn het afgooien van een legger bij een sprong, en het tussen twee
leggers doorspringen van de hond. Het omgooien van een deel van de breedtesprong wordt
ook bestraft met een fout; het aanraken van de breedtesprong wordt niet meer als fout gerekend. Een fout die wel moet worden hersteld, is bijvoorbeeld het overslaan van een 'poortje'
bij de slalom. Ook het te vroeg van de tafel afspringen door de hond wordt als fout aangerekend, maar ook deze fout moet natuurlijk wel worden hersteld. Overigens wordt er nog
wel eens vergeten dat ook de handler fouten kan veroorzaken: Het aanraken van de hond, of
van toestellen, levert een fout op. (Overigens heb ik het hier niet over het vastpakken van
de hond! Dit levert namelijk een diskwalificatie op). Ook het door de start of de finish lopen van de handler kan een fout opleveren.

En! Ook kleine honden
kunnen hard gaan!

W eig e ri ng en
Het beoordelen van weigeringen is vaak een lastige zaak. Om het keuren zo eenduidig mogelijk te maken, wordt het stilstaan of draaien voor de hordes (of het afwijken van de 'ideale
lijn') nauwelijks meer als weigering bestraft. Want waar leg je als keurmeester de grens, als
een hond bijvoorbeeld even inhoudt voor een sprong, en omkijkt? Geef je een weigering als
de hond één seconde stilstaat, of bij twee seconden? Dit is natuurlijk niet te keuren, en over
het algemeen wordt er dan ook slechts een weigering gegeven als de hond voorbij het te
nemen toestel loopt. Zo is bijvoorbeeld het opspringen aan de tegenovergestelde zijde van
de tafel (dus de kant van de tafel recht tegenover de looprichting) een weigering; deze weigering hoeft echter niet te worden hersteld.
Ook het aanraken van een toestel en er weer afstappen, telt als een weigering. Zo is bijvoorbeeld het insteken van de tunnel, en vervolgens even kijken waar het baasje eigenlijk
naar toe loopt, een weigering. Ook het onder de band of een hoogtesprong doorlopen is een
weigering, evenals het foutief insteken van de slalom, het schuin in- of uitspringen van de
breedtesprong en het lopen (dus niet het aanraken!) over de breedtesprong.
Bij de raakvlaktoestellen zijn de regels iets ingewikkelder. Als een hond van het toestel afspringt, voordat hij vier poten op het dalende vlak heeft gezet, is het een weigering. Springt
de hond bijvoorbeeld van de schutting nadat hij vier poten op het dalende vlak heeft gezet,
dan is het gewoon een (raakvlak)fout; springt hij er vóór dat moment af, dan is het een weigering en moet dus de hele schutting opnieuw worden genomen.
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Ti jd fo ut e n
Zowel weigeringen als fouten worden bestraft met vijf strafpunten. Naast weigeringen en
fouten, zijn er ook tijdfouten. De keurmeester bepaalt van te voren de standaard parcours
tijd (SPT). Finisht een combinatie buiten die SPT, dan levert dat tijdfouten op, en wel één
strafpunt per volle seconde; tijdfouten worden dus altijd naar beneden afgerond. Aangezien
parcoursfouten zwaarder tellen dan tijdfouten, heeft dat tot gevolg dat een combinatie die
zonder parcoursfouten finisht, met een tijdsoverschrijding van 5.99 seconden, in het klassement hoger eindigt dan een combinatie die binnen de tijd finisht, met één parcoursfout.
Een parcoursfout telt immers voor vijf strafpunten, en 5.99 seconden ook!
Electronische tijdwaarneming
geeft de toeschouwer direct
zicht op de wedstrijd

Di skwali fi ca ti e
Nu zijn fouten en weigeringen natuurlijk niet leuk, maar veel beginnende combinaties voelen zich pas echt ongelukkig als ze worden gediskwalificeerd (of een 'D' hebben gelopen).
Ten onrechte, want het verschil tussen een geweldig rondje en een diskwalificatie is vaak
miniem!
Diskwalificatie kun je onder andere oplopen, doordat de hond de hindernissen in een foutieve volgorde neemt. Hieronder verstaan we dus ook het niet correct herstellen van een
weigering (of het niet herstellen van een fout die hersteld had moeten worden), en vervolgens verder gaan met het parcours. Stel dat de hond bijvoorbeeld een fout maakt in de slalom, en de handler stuurt de hond vervolgens gewoon naar het volgende toestel, dan is de
combinatie natuurlijk gediskwalificeerd op het moment dat de hond dat volgende toestel
neemt. Immers, de fout bij de slalom had moeten worden hersteld; nu dit niet is gebeurd,
heeft de combinatie een fout parcours gelopen.
Ook het aanraken van toestellen die niet genomen dienen te worden geldt als fout parcours.
Als een hond bijvoorbeeld alleen maar even in die leuke tunnel kijkt, alvorens naar het juiste toestel te lopen, dan geldt dit als het aanraken of nemen van een verkeerd toestel. Het lopen van een fout parcours gebeurt vaak door de hoge snelheid van een hond; je kunt echter
ook gediskwalificeerd worden door het te langzaam lopen van een parcours. Naast een SPT
kennen we namelijk ook een MPT: de maximum parcourstijd (deze moet minimaal 1,5 keer
de SPT zijn). Ook de MPT wordt door de keurmeester bepaald.
Naast deze redenen, zijn er nog heel veel dingen die jij en je hond kunnen uithalen waardoor je gediskwalificeerd kunt worden; één van de snelste manieren is de hond bij de start
zijn halsband om te laten. Daarnaast is het niet toegestaan dat de geleider een toestel neemt,
de geleider mag niets in de hand houden, de hond mag niet op eigen houtje de ring verlaten
en hij mag hem zeker niet bevuilen.
U it m u nt e nd
Tot slot een ingewikkelde regel die heel wat beginnende (en gevorderde) combinaties
hoofdbrekens kost: Hoe haal je nu het zo felbegeerde “U”tje (Uitmuntend)? Een “U”tje haal
je door óf met maximaal één parcoursfout en maximaal 0.99 seconden tijdfout te finishen,
óf door zonder parcoursfouten met maximaal 5.99 seconden tijdsoverschrijding te finishen.
Enkele voorbeelden: Finish je binnen de tijd, met twee parcoursfouten (= 10 strafpunten),
dan heb je dus geen Uitmuntend. Finish je met één parcoursfout, en één volle seconde tijdsoverschrijding, dan heb je dus totaal 6 strafpunten, en heb je ook geen Uitmuntend.
Zou je 0.99 seconden tijdsoverschrijding hebben gehaald met één parcoursfout (totaal 5.99
strafpunten) dan zou je wel een Uitmuntend hebben gehaald. Finish je zonder parcoursfouten, met 5.99 seconden tijdsoverschrijding, dan heb je 5.99 strafpunten, en heb je een Uitmuntend. Zou je zes seconden tijdsoverschrijding hebben, dan krijg je geen Uitmuntend.
Po siti e f
Tot zover deze korte uitleg van de regels. En hoewel het natuurlijk goed is om de regels te
kennen, zou ik toch graag tegen iedereen willen zeggen: Laat je niet alleen door de regels
leiden! Probeer altijd iedere wedstrijd positief te benaderen. Ook al heb je veel fouten, of
ben je gediskwalificeerd, kijk ook eens naar wat er allemaal goed ging op de wedstrijd.
Laat niet een gemist raakvlak je plezier vergallen, maar denk nog eens aan die prachtige
slalom- insteek, of naar die bocht die zo mooi liep . . . .
Of bedenk dat je hond (of zijn handler!) misschien geen super-behendigheidstalent is, maar
in ieder geval wel erg lief is . . . .
Bron: “Onze Hond” (1998) Tekst: Caty Both
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REGLEMENT 2000
Nadat het Behendigheidsreglement enkele jaren
"bevroren" is geweest, zijn er voor het komend
jaar weer enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze
wijzigingen werden in oktober 1999 aan de verenigingen gepresenteerd en per 1-1-2000 door de
Raad van Beheer goedgekeurd. Aangezien de
behendigheid een nog jonge en snel ontwikkelende sport is, zou ook de regelgeving flexibel
moeten zijn. Het "openbreken" van de reglementen werd daarom door veel wedstrijddeelnemers
toegejuicht. De wijzigingen die doorgevoerd zijn
kunnen echter niet allemaal op steun uit het deelnemersveld rekenen.
Langs de lijn

De w ed s trij dklass e
De klassenindeling verandert. Naast de bestaande klassen A, B1, B2 en C, wordt een wedstrijdklasse toegevoegd: de A2. De term wedstrijdklasse wordt gebruikt in tegenstelling tot
de term competitieklasse, waaronder de B1, B2 en C vallen en betekent dat voor de A2klasse geen competitieklassement wordt bijgehouden.
Slechts de prestatie op de wedstrijddag telt, waarvoor prijzen uitgereikt worden. De deelnemer dient een keuze te maken tussen A2 en B1. Hij of zij maakt deze keuze bij promotie
uit de A-klasse of bij degradatie uit de B2.

Annet van Zantbeek
met Luka

Het idee achter deze wijziging is het bestaan van een groep wedstrijddeelnemers die af en
toe eens een wedstrijd loopt en daarbij niet geïnteresseerd zou zijn in punten voor de competitie. Het afscheiden van deze groep deelnemers zou moeten leiden tot een broodnodige
verkleining van de overvolle B1-klasse. De grootte van deze groep wordt echter door velen
in twijfel getrokken. Op open wedstrijden, waar eveneens geen punten te verdienen zijn, is
het aantal inschrijvingen meestal bijzonder klein. Dit kan duiden op een kleine groep potentiële deelnemers, waardoor het instellen van de A2 niet veel zoden aan de dijk zal zetten
voor het verkleinen van het deelnemersveld van de B1. Een mogelijkheid die meer geëigend lijkt om overbevolking op wedstrijden te bestrijden zou regionalisering, van bijvoorbeeld de B1 en B2,
kunnen zijn. Voorlopig zullen we echter af moeten
wachten of het instellen van de A2 het gewenste effect
zal bewerkstelligen.
H et NK
Op het Nederlands Kampioenschap van 1999 bleek al
dat het programma met twee Vast-parcoursen en 1 Jumping voor 117 combinaties in 1 ring praktisch haast niet
meer haalbaar is. Ondanks het hoge tempo van ombouwen, eindigde het NK dan ook laat. Het laten starten in
2 ringen zou veel van de charme van het NK teniet
doen, omdat het dan onmogelijk wordt voor het publiek
om de gehele wedstrijd te volgen. Er is dan ook voor gekozen om het aantal onderdelen terug te brengen naar 2: 1 Vast-parcours en 1 Jumping. Verder zal het NK niet meer, zoals
voorheen, aan het eind van het wedstrijdseizoen gehouden worden, maar in juni. Reden
hiervoor is de wijziging van de WK-selectie, waardoor de Nederlands Kampioen (officieel
Titelwinnaar geheten), mits een rashond, verzekerd is van deelname aan het WK. Bij handhaving van het oude tijdstip voor het NK, zou een hond die in september Nederlands Kampioen is geworden, in oktober van het jaar daarop aan de WK deel mogen nemen.
Gezien de mogelijkheid van vormverlies bij deze combinatie in een zo lange tussentijd, is
hiervoor niet gekozen, maar in plaats daarvan het NK naar juni verschoven.
R a ng schikki ng
In Nederland werd tot op heden een methode van rangschikking gehanteerd die afweek van
het F.C.I. reglement. Als enige werd in Nederland een tijdfout tot 5.99 voor een parcoursfout (5) gerangschikt. De reden hiervoor is mij altijd onduidelijk gebleven. Per 1 januari
2000 wordt een tijdfout vanaf 5.01 dus na een parcoursfout gerangschikt, conform het reglement van de FCI.
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D e WK -s el ec tie
Dit is altijd een gevoelig onderwerp, want zoveel mensen, zoveel wensen en je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.
Het oude systeem, waarbij vanuit de competitie in de B1, B2 en
C-klasse de top 20 geselecteerd werd, die vervolgens op twee
Vast-parcoursen en een Jumping voor de 5 beschikbare WKplaatsen streed, kon rekenen op veel tegenstand. Veelgehoorde
kritiek op dit systeem was dat combinaties die het hele seizoen
fantastisch presteerden in de hoogste klasse, door één foutje op
de selectiedag het WK aan hun neus voorbij konden zien gaan.
Verschillende mogelijkheden voor verandering van het selectiesysteem passeerden op de wedstrijdvelden dan ook de revue.
Sommigen hiervan werden ook ingediend bij de Technische
Commissie of Werkcommissie van KNK Cynophilia.

Angelique v.d. Oordt
met Job

Het nieuwe systeem lijkt echter maar gedeeltelijk op hetgeen ik
heb horen voorstellen door deelnemers. Naar het Wereldkampioenschap gaan de drie hoogst geplaatste combinaties in de Cklasse op de sluitingsdatum van inschrijving voor het WK. Als de Nederlands Kampioen
(officieel Titelwinnaar) een rashond is, plaatst ook deze zich voor het WK. Indien de Nederlands Kampioen zich ook al middels de competitie heeft geplaatst, wordt de vierde
plaats een aanwijsplaats. Ook een eventueel vijfde deelnemer zal worden aangewezen. Met
name de aanwijsplaatsen geven veel aanleiding tot discussie. Om te beginnen is nog niet
duidelijk wie precies de gelukkigen aan gaat wijzen en op basis waarvan. Ook al zou dit
duidelijk omschreven worden, dan blijft er altijd veel ruimte voor persoonlijke voorkeur
van de aanwijzer(s), wat veel wrevel en discussie onder de deelnemers met zich mee zal
brengen. Veel zal afhangen van het team dat in oktober naar Finland afreist. Als dit team de
steun heeft van het deelnemersveld en bovendien goed presteert, is de kans groot dat de kritiek op het systeem verstomt.
Sta rt lic enti e
In 1999 werd de startlicentie op proef ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2000 is hij verplicht. Het inschrijven voor wedstrijden is met invoering van de startlicentie vergemakkelijkt, alsmede de registratie van de deelnemers. Dit zou in de toekomst van pas kunnen komen bij onderzoek of eventueel zelfs democratisering van de behendigheid.
Minpunt blijft echter dat de licentie via de verenigingen aangevraagd en uitgegeven wordt
en daarmee een mogelijk sanctiemiddel voor de vereniging is om, in onmin met de vereniging geraakte, leden te "straffen". Verschillende gevallen van een dergelijk misbruik van de
startlicentie zijn reeds bekend. De meeste verenigingen blijken geen probleem te hebben
met de extra administratie die de startlicentie voor hen met zich meebrengt, zoals oorspronkelijk werd verwacht.
T o e st e l l e n V et er a ne nkl a s s e
Met oog op de veiligheid van de Veteranen zullen de schutting en de band per 1 januari
2000 niet meer in het parcours van de Veteranenklasse geplaatst worden. De schutting is
voor veel oudere honden een te zware belasting. Bij de band kwam het geregeld voor dat
een oude hond, die altijd getraind was op een hoog hangende band, tegen de bovenkant van
de, in de Veteranenklasse laaghangende, band aan sprong. Dit gaf kans op blessures.

Het aanraken door de
handler van het toestel
levert een fout op

Punt ent elling
Ook in de puntentelling van de competitieklassen is het een en ander veranderd. Bij de grote honden is in het algemeen het puntenverschil tussen de plaatsen verkleind. Vanaf plaats
24 is het puntenverschil iets vergroot. Verder zal vanaf plaats 30, iedere combinatie met
een “U”tje 1 punt krijgen. Bij de kleine honden is de grootste wijziging dat in de B1-klasse
de zelfde puntentelling als in de grote hondenklasse gehanteerd zal worden. Deze maatregel
is genomen, omdat het aantal deelnemende kleine honden in de B1 veel groter is dan dat in
de andere kleine hondenklassen. Voor de B2-klein en de C-klein geldt dat vanaf plaats 10
iedere combinatie met een “U”tje, 1 punt krijgt.
V er a nd eri n g en
Verbeteringen of verslechteringen, de tijd zal leren hoe de reglementswijzigingen in de
praktijk uitpakken. Een verbetering is in ieder geval dat het Behendigheidsreglement weer
openstaat voor verandering en dat is van groot belang voor de ontwikkeling van de sport.
Bron: “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst
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