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INSTRUCTEURS 
DIDACTIEK VOOR INSTRUCTEURS 

 
BELANGRIJK VOOR HET LESGEVEN IS NIET ALLEEN DAT JE EEN 

CURSUS VOLGT, MAAR OOK DAT JE ERVARING OPDOET IN HET 
LESGEVEN EN DAT JE DAARBIJ EEN  

GEZONDE DOSIS ZELFKRITIEK AAN DE DAG LEGT 
 
Want lesgeven is een zaak van het beheersen van een aantal technie-
ken. Technieken die de ene persoon (gedeeltelijk) van nature heeft en 
die een ander (beter) moet leren. Voor beide groepen geldt echter dat 
de ontwikkeling in het lesgeven en de kennis van technieken nooit 
moet stilstaan. Hier besteden we aandacht aan de diverse technieken 
van het lesgeven en een aantal zaken die hierbij om de hoek komen 
kijken. Het belangrijkste bij het lesgeven is echter de techniek van het 
lesgeven zelf (didactiek). Je kunt nog zo goed weten hoe je een hond 
iets moet aanleren en je kunt nog zoveel prijzen gewonnen hebben; 
als je je ideeën, je technieken en motivatie niet op je cursisten kunt 
overbrengen, kun je als instructeur niet echt functioneren. Bij didac-
tiek moet aandacht zijn voor de volgende zaken: 

 
De voorbereiding  Zorg dat je goed voorbereid bent en voldoende van het onderwerp 
afweet door je in de materie te blijven verdiepen zodat je kennis actueel blijft. 
 
Kleding en ui terl i jk  De kleding moet overeenstemmen met het gebeuren en een goed 
verzorgd uiterlijk past hierbij. 
 
Je houding  Denk aan een juiste houding; pittig, attent en correct. Kijk kritisch naar jezelf 
en probeer irriterende gewoontes en stopwoorden te vermijden. Een goede voorbereiding 
van de lessen qua organisatie, veiligheid en inhoud zijn hierbij belangrijk. Zo kom je zelf-
verzekerd over. 
 
Je publiek  Besef dat je voor cursisten staat en houd rekening met de behoeften van hen 
(beginners of gevorderden) en pas daar je verhaal op aan. Probeer ze actief bij het onder-
werp te betrekken door ze bijvoorbeeld vragen te stellen tijdens de uitleg, of ze naar een 
mening te vragen. 
 

De teamgeest  Sta open voor alle vragen, be-
handel een vraag van één cursist in de hele groep. 
Dit bevordert de teamgeest en de sfeer in de groep. 
Probeer "domme" vragen om te bouwen tot waar-
devolle informatie zodat de cursist zich gerespec-
teerd voelt en spontaan vragen blijft stellen. Stel 
zelf algemene vragen aan de groep. Zo bereik je al 
snel dat er onderlinge discussies over het onder-
werp ontstaan en dit bevordert de betrokkenheid. 
 
Kort  en bondig  Weet wat je wilt vertellen, 
houd het tijdens de praktijklessen kort en bondig. 
Tijdens theorielessen kun je wat dieper op de ma-
terie ingaan. Op het trainingsveld komen je cursis-

ten om met hun hond te werken. Verdeel daarom je informatie over meerdere oefeningen; 
want als mensen met hun hond bezig zijn, vergeten ze snel. 
 
De leertoon Spreek kort, zakelijk, duidelijk, opgewekt en wissel de spreektoon (lang-
zaam en luid) melodieus af; dit houdt de aandacht van je cursisten beter vast. Gebruik 
stemverheffing, daar waar nodig activerend en stimulerend. Zo benadruk je datgene wat je 
belangrijk vindt en waarvan je vindt dat de cursisten zaken moeten onthouden. Blijf een-
voudig en beschaafd. 
 
Oogcontact  Houd oogcontact met de hele groep. Kijk niet enkel naar degenen die fana-
tiek of sympathiek overkomen maar juist ook naar hen die wat bedeesder zijn. Iedereen 
voelt zich dan persoonlijk bij jou en je verhaal betrokken. 

Iemand die veel prijzen wint,  
is nog niet altijd een 
 goede instructeur.  

Sommige handlers doen zelfs 
een heleboel goede dingen 

waarvan ze zelf niet eens het 
besef hebben. 

Ellen met Daantje 
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Aandacht  Wacht om te be-
ginnen met je verhaal of uitleg 
tot iedereen luistert. 
 
Posit ief  denken  Denk po-
sitief en verlaag jezelf niet 
door te gaan roddelen over 
personen en instellingen. 
 
Complimenten  Compli-
menteer ook de cursisten, 
maar overdrijf dit niet en be-
handel iedereen ook hierin ge-

lijk; dit motiveert. Dus niet altijd wat verkeerd gaat benadrukken; zeggen hoe het beter of 
anders kan; stimuleert! 
 
Zelfbewustzi jn  Wees bewust van je eigen communicatiemiddelen zoals mimiek, en-
thousiast spraakgebruik en geluiden en durf mensen (af en toe) aan te raken. 
 
De concentrat ie  Wie heeft niet de ervaring dat er snel "theekransjes" gevormd worden; 
en dit ligt zeker niet alleen aan de dames!! Daarom volgen er nu een paar tips die ook de 
cursisten gemotiveerder maken en hun concentratie vasthouden: 
- Stemgebruik: Spreek met de wind mee; zeker als je een groep personen moet toespreken.  
- Stem je stemgeluid af op de groep cursisten zodat je goed hoorbaar bent voor iedereen; 
vraag ook af en toe of iedereen je gehoord en begrepen heeft. 
- Gebruik voorbeelden om cursisten te overtuigen van de methodes die je gebruikt. 
- Stel vragen op de persoon gericht zodat ieder zich ook persoonlijk voelt aangesproken en 
zodoende ervaart dat ook hij of zij deel uitmaakt van de groep. Een tweede voordeel hierbij 
is dat men beter naar je luistert omdat men er zich van bewust is dat er vragen gesteld kun-
nen worden. 
- Vraag cursisten wat ze thuis aan oefeningen doen of gedaan hebben met de hond. Hier 
kun je dan handig op inspelen om ze thuis bepaalde oefeningen te laten doen die aansluiten 
op de cursus. 
 
Pas op voor  Over-enthousiaste cursisten: Sommige mensen lopen wat al te hard van sta-
pel. Agility moet stap voor stap aangeleerd worden om de mens en de hond goed en op de 
juiste manier te conditioneren. 
 
De al lesweter  Denk nooit dat je alles weet. Verwijs in bepaalde gevallen naar een ande-
re deskundige; bijvoorbeeld een gehoorzaamheidsinstructeur. Denk ook niet dat je alles be-
ter weet. Laat ruimte over voor initiatief van je cursisten; op die manier weten zij zich ge-
respecteerd en hebben ze ook meer oor naar jouw argumenten.  
 
De opschepper  Praat niet te veel over je eigen hond en ervaringen. Geef voorbeelden 
van zoveel mogelijk andere mensen en hun honden. Zo kom je niet opschepperig over maar 
geef je blijk van een brede interesse. 
 
Taalgebruik  Denk aan het juiste taalgebruik. Geen kleinerende opmerkingen over wat of 
wie dan ook. Je kwetst mensen vlugger dan je denkt en gebruik zeker geen platvloerse 

woorden. 
 
Beginnende cursisten  Speciaal bij beginnende cur-
sisten nog de volgende tips: 
- Stel jezelf de eerste les voor: Wat voor hond(en) heb je 
zelf: Welke ervaring(en) heb je.  
- Laat ook de cursisten zich voorstellen en natuurlijk ook 
hun hond. 
- Vraag wat ze doen, gedaan hebben en wat hun doel is. 
Zo leer je de groep beter kennen. 
- Laat combinaties voordat je met de eerste les begint 
eerst eens een stukje los-volgen zodat je een eerste indruk 
krijgt over het appèl wat een cursist heeft op de hond. 
- Leer de namen van mensen en hun honden zo vlug mo-
gelijk uit het hoofd. 

Arianne Bronkhorst 
en Channo 

Een miniparcours kan  
tijdens een theorieles heel 

veel verduidelijken. 
Hieronder Piet Plasmans die 

op de cursussen voor 
 beginnende- en gevorderde 

instructeurs en  
voor de opleiding voor 
 keurmeesters van de  

KNK Cynophilia 
verantwoordelijk is voor het 

theoriegedeelte 
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Eigen ini t iat ief  Laat beginners nooit op eigen houtje aan de slag gaan; zorg er ook voor 
dat men niet gaat "trainen" als je net even niet in de buurt kunt zijn. Je voorkomt hiermee 
fouten en ongelukken. 
 
Leren spreken  Oefening baart kunst. Het sprekerstalent is bij alle mensen verschillend. 
Voor iedereen geldt echter wel dat het talent moet worden geoefend, gevormd en ontwik-
keld. Door oefening en spanning zul je ontdekken, waar de grenzen van je talent liggen. Al-
leen praktijkervaring kan je daarbij verder helpen. 
 
Hoe bouw je  een verhaal  op  t i jdens een theorie-uurt je  
Zorg dat de behandeling van elk onderwerp bestaat uit het kop-lijf-staart model. Dit wil 
zeggen een korte inleiding (het wat en waarom), de kern van het onderwerp (het hoe) en de 
conclusie of de herhaling van de inleiding. 
 
De toespraak  Zorg voor een logische opbouw van je verhaal. De structuur van de toe-
spraak moet je voor en tijdens het spreken duidelijk voor de geest staan.  
Noteer het belangrijkste in kernwoorden, in een logische volgorde en gebruik dit zelf als 
leidraad van je verhaal.  
 
Begin rust ig  en beheerst  De luisteraars moeten nog aan je wennen en vermijd te gro-
te uitwijdingen en omslachtigheid. Stel eens een vraag, vertel eens een anekdote, wees ac-
tueel en houd het smeuïg. Hoe beter je de stof beheerst, hoe beter je zult formuleren. Niet 
afdwalen en je niet laten verleiden tot afdwalen; er zijn altijd mensen die je om één of ande-
re reden willen uittesten of je van je stuk af proberen te brengen. Een toespraak is ook geen 
boek, het gaat om het juiste woord op het juiste tijdstip. Breid je woordenschat uit door veel 
te lezen. 
 
De hulpmiddelen  Maak gebruik van hulpmiddelen die je verhaal kunnen ondersteunen: 
noem voorbeelden, maak vergelijkingen, herhaal je kern en vat alles nog eens samen op het 
einde. Bij theorieavonden en dergelijke kun je een bord, overheadprojector, miniparcours 
enzovoort gebruiken om je verhaal te verduidelijken. 
 
Lesgeven is verder een kwestie van oefenen en na elke keer bij jezelf te rade gaan: 
 

WAT KAN ER BETER EN HOE KAN HET BETER EN 
VERTROUWEN IN JEZELF HEBBEN OMDAT 

JE HET NOOIT VOOR IEDEREEN OPTIMAAL KUNT DOEN 
 
Tekst: Piet Plasmans  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Meerland 
met Kai 

Patric Tunders 
en Arco Joke van Elmeren 

en Otis 
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HANDLERSDAGEN 1993 
 

VANWEGE HET SUCCES VAN VORIG JAAR WERDEN OOK 
DIT JAAR WEER HANDLERSDAGEN GEORGANISEERD. DEZE KEER 

WAS GEKOZEN VOOR HET SCHITTEREND GELEGEN 
BUITENCENTRUM ST. WALRICK IN OVERASSELT,  WAAR TWEE 
MAAL EEN IDENTIEKE CURSUS VAN 2,5  DAG GEORGANISEERD 
WAS. DIT GAF HET VOORDEEL, DAT DE DEELNEMERS GEHEEL 

INTERN AAN EEN VAN DE CURSUSSEN KONDEN DEELNEMEN  
 
Instructeurs  
De vier Engelse instructeurs: Yvonne Croxford, Betty Tallentire, Alun Robinson en John 
Tallentire, gaven per cursus les in vier verschillende onderwerpen; te weten: parcours-
verkennen, free-style handling, contactvlak-combinaties en slalompaaltjes. Hierdoor kwa-
men de belangrijkste problemen in de dagelijkse behendigheids-training in aparte sessies 
aan bod. Het rooster was zo ingedeeld, dat elke instructeur ieder onderwerp eenmaal per 
cursus gaf. De nadruk bij elk onderwerp lag duidelijk op een zeer hondvriendelijke benade-
ring van de behendigheid, zodat het plezier dat baas en hond aan de behendigheid kunnen 
beleven maximaal wordt. Opvallend was dat 'het balletje gooien' als beloning voor de hond 
heeft afgedaan.  
Sjor-spelletjes verdienen nu de voorkeur, omdat dit soort spelletjes de baas-hond relatie 
verstevigen. Tijdens het parcours-verkennen werd door de deelnemers dankbaar gebruik 
gemaakt van de ervaringen die de instructeurs hebben opgedaan als keurmeester, trainer en 
handler. In zijn slotwoord vertelde John Tallentire vooral getroffen te zijn door de enorme 
kennishonger van de deelnemers. Ook het peil van honden en handlers had hem aangenaam 
verrast.  
 

 
Deelnemers 
Het was voor het eerst in Europa dat er voor een trainingsbijeenkomst zoveel mensen bij 
elkaar werden gebracht. Vooral het internationale karakter met deelnemers uit België, Zwit-
serland, Denemarken, Frankrijk, Liechtenstein en Nederland maakten deze dagen tot een 
unieke gebeurtenis.  
De Deense keurmeester en FCI-gedelegeerde voor Denemarken, Erik Nielsen, en de Zwit-
serse FCI-keurmeester Catherina Söderström hadden voor deze gelegenheid een hond ge-
leend om de dagen als deelnemer mee te kunnen maken. Op deze manier willen zij de ont-
wikkelingen binnen de behendigheid op de voet volgen.  
 
Groepsgewi js  
De onderwerpen werden aan twee groepen deelnemers tegelijk aangeboden, waarbij de ene 
groep actief les kreeg en de andere groep observeerde. Elke instructeur gaf twee keer 1,5 
uur les over een onderwerp. De groepen waren naar niveau ingedeeld, zodat de instructeurs 
in staat waren voor elke groep het trainingsniveau aan te passen.  
Op deze manier kwamen alle baas-hond combinaties optimaal aan hun trekken. Elke in-
structeur werd begeleid door een vertaler die, ongeacht de talenkennis van de groep, de 
aangeboden lesstof vertaalde in het Nederlands of Duits. Deze 'verplichte' vertaling was in-
gesteld om er zeker van te zijn, dat niet alleen de betekenis, maar ook de bedoeling van de 
oefeningen correct werd overgebracht.  

Handlersdagen voorzien in een 
enorme behoefte. 

Vriendenkring “Band” 
organiseert met meer dan  

regelmaat manifestaties met 
workshops over allerlei onder-

werpen die agility aangaan. 
Meestal is aan dit soort dagen 
ook een wedstrijd verbonden 
waarbij de opgedane theorie  
in praktijk gebracht wordt. 
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Sfeer  
Wanneer zoveel mensen samen bezig zijn met hun favoriete sport, is de onderlinge sfeer 
zeer belangrijk. Dat de sfeer erg ontspannen was, bleek onder andere duidelijk tijdens de 
verplichte corveetaken. In alle gevallen werden deze werkzaamheden zonder morren feil-
loos uitgevoerd. Meerdere malen werden de corveeërs zelfs bijgestaan door vrijwilligers, 
om er voor te zorgen dat het werk snel aan kant was, zodat men zo min mogelijk hoefde te 
missen van het aangeboden lesprogramma. Ook de avonden in de bar en/ of kamers en ten-
ten bleken een gezellige onderbreking van het trainingsprogramma.  
 
De prakti jk!  
De zondag na de handlersdagen stond meteen de belangrijke eerste kwalificatiewedstrijd in 
Amsterdam op het programma, georganiseerd door de Kynologen Club Amsterdam (KCA).  
Uiteraard waren de Engelse instructeurs benieuwd of hun cursisten iets geleerd hadden wat 
in de praktijk toepasbaar is. Daarom deden zij, op weg naar Schiphol, het terrein van de 
KCA aan. Na ontvangen te zijn door de voorzitter, drs. De Haan, kregen ze de gelegenheid 
het Vast-parcours te bekijken. Keurmeester Adri van den Bosch had een mooi parcours 
neergelegd, waarop de handlers hun vaardigheden konden tonen. Onze vier Engelse gasten 
hebben met veel belangstelling de verrichtingen van hun pupillen gadegeslagen en hier en 
daar nog aanwijzingen gegeven. Positief voor onze Engelse instructeurs was in ieder geval 
dat de winnende combinatie in de B- klasse en de nummers één en twee van de C- klasse 
aan de handlersdagen deelgenomen hadden.  
 

Afslui t ing 
Het organiserend comité, bestaande uit Nico-
le Veerman, Aukje Swarte, Ronald Mouwen, 
Frank van Nimwegen en natuurlijk Jan-
Willem van der Plas en Wilco van Tellingen, 
die tijdens de twee cursussen cursusleider wa-
ren, kunnen terugzien op een geslaagde week, 
waarin iedereen prettig met de hond kon wer-
ken. Ook deze handlersdagen hebben bewe-

zen dat de Nederlandse behendigheid, en met name de actieve wedstrijdlopers, nog steeds 
openstaat voor uitwisseling van trainings-methoden met mensen uit het buitenland. Daarom 
zullen dit zeker niet de laatste handlersdagen in Nederland zijn.  
 
De handlersdagen blijken namelijk een uitstekende manier te zijn om op de hoogte te blij-
ven van de snelle ontwikkelingen in de Europese behendigheid.  
Bron: “Het Contactvlak” 1993 Tekst: Frank van Nimwegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aad van den Embden Nancy LaFeber 
met Una 

Cok Hulshof 
met Mobel 
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Aron van Jan Klein 

Dexter 
van Ilona van Tulderen 

Blix 
van Mary Kerssen 

Patricia van Houten 
met Kanus 

Keurmeester 
Theo van Litsenburg (B) 

kijkt oplettend toe 

Diana van Bree 
met Kinkajou 

Links 
Daniëlle Boshouwers 

met Tica en rechts 
Ready van Daniëlle 

Ingrid van Tilburg 
met Lotje 
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ORGANISATIE VAN EEN CURSUS 
TIPS VOOR INSTRUCTEURS 

 
Propaganda  Elke vorm van sport heeft propaganda nodig. Zo-
wel extern (buiten de vereniging) bijvoorbeeld door middel van 
de aankondiging van de start van een cursus in de plaatselijke 
dagbladen als intern (binnen de vereniging) door middel van het 
plaatsen van een verslag- en de uitslagen van een onderlinge wed-
strijd. Verder is het aan te bevelen de instructielessen te houden 
op het moment dat er ook andere soorten trainingen gegeven 
worden. Zo zien mensen de verschillende vormen van honden-
sport en kunnen ze zelf een keuze maken uit die sporten waarvan 
ze denken, samen met hun hond, het meeste plezier te hebben. 
Ook kun je natuurlijk eens een proefles geven voor mensen die 
interesse tonen voor agility. Hieronder volgt een aantal aan-
dachtspunten waarvan je veel profijt hebt als je een cursus gaat 
voorbereiden en zeker als je voor de taak komt te staan om een 
volledige cursus te organiseren bij je eigen vereniging. 
 
Een cursus  organiseren 
Maak zelf eerst (op papier) een goede planning voor de totale 
cursus. Zo weet je wat je van plan bent en kun je -als er zich on-

voorziene omstandigheden voordoen- gemakkelijk het lesschema aanpassen. En als je er 
eens een keer per ongeluk niet kunt zijn dan kan ook een ander jouw lessen gemakkelijk 
overnemen. Leg de cursisten uit wat de complete cursus inhoudt. Hoe er gewerkt gaat wor-
den, en hoe de lessen ingedeeld gaan worden. Het is erg handig dat je voor deze informatie 
een info-avond organiseert. Hier vertel je natuurlijk ook dat er bij agility nooit met een slip-
ketting wordt gewerkt, welke lijnen, halsbanden en welke speeltjes geschikt zijn, de huisre-
gels enzovoort. We werken ook bij agility vanuit het enthousiasme van de hond. 
 
Bereid de les(sen)  voor  Zeker als je pas begint alleen les te geven is dit belangrijk. 
Als je jezelf goed voorbereid hebt, ben je veel zekerder van jezelf en kom je overtuigend 
over op je cursisten. 
 
Onthoud dat  aan e lke  l i jn een baas  z i t  Hiermee wordt bedoeld dat je mensen 
traint hoe ze met hun honden om moeten gaan. En als je enkel oog hebt voor de honden en 
de mensen "vergeet", sta je snel alleen voor je groep. 

 
Ontwikkel  de eigenschap om goed te  kunnen luis teren 
en te  observeren  Hierdoor voorkom je veel problemen en leer je 
snel te reageren op fouten van de bazen. 
 
De vei l igheid  en gezondheid  van de hond en de baas  
s taan voorop  Het is in principe jouw verantwoordelijkheid als 
instructeur dat er zich geen blessures voordoen. Vertel iedereen op 
de info-avond dat de vereniging niet aansprakelijk is voor welk on-
geval dan ook. 
 
Weet  dat  iedere combinat ie  z 'n eigen tempo heef t  Pas 
je lesschema aan op het gemiddelde niveau van de groep. Lever 
maatwerk voor je cursisten. 
 
Video opnames  Deze zijn niet alleen leuk om te bekijken tijdens 
een instructiedag als het echt geen weer is om buiten te trainen; 
maar dit medium is ook bijzonder geschikt om fouten te analyseren 

van de geleiders en natuurlijk om zelf van te leren. Tijdens de lessen zie je als instructeur 
heel veel en uiteraard vertel je je cursisten dan ook waar ze de fout ingegaan zijn en wat ze 
goed hebben gedaan. Dikwijls wordt op dit commentaar door de cursist bijna niet gerea-
geerd. Dit is absoluut geen onwil maar het is duidelijk dat ze in de meeste gevallen echt niet 
meer weten wat er en hoe iets fout ging. De ervaring leert dat een video-opname stukken 
beter is om mensen aan het denken te zetten. Verder is het ook voor de beginners leuk om 
te zien wat hun vorderingen na een les of vijf zijn. Een tip hierbij is nu niet eens de hond 
met de camera te volgen maar de handler. Je zult versteld staan?! 

Eline Teygeler 
en Breston 

Meestal schijnt de zon 
maar af en toe is er een  

verfrissend buitje 
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Wanneer beginnen we met  aanleren?  Bij sommi-
ge verenigingen staan zelfs al een paar agilitytoestellen bij 
de puppycursus; te denken valt hierbij aan een tunnel en de 
kattenloop op ongeveer 25 cm. van de grond. Bij andere 
verenigingen moet men eerst een diploma gehoorzaamheid 
hebben of moet de hond enkel los kunnen volgen. Bij nog 
andere verenigingen geeft men ook agility als de honden 
niet onder appèl staan; zij doen de cursus aangelijnd. Zo 
heeft elke vereniging een eigen cultuur en haar eigen 
voorwaarden. Veel zal ook afhankelijk zijn van het cursis-
tenaanbod, de beschikbaarheid van een terrein, het aantal 
toestellen en het aantal instructeurs. In z'n algemeenheid 
kan gesteld worden dat aan de cursus begonnen kan wor-
den als de hond redelijk los kan volgen en voldoende onder 
appèl staat. Dit geeft het snelst resultaat bij de honden en 
dit motiveert vervolgens weer de bazen. 
 
De cursus  Net zoals in het voorgaande is opgemerkt over 
de eigen cultuur van de verenigingen kent ook elke vereni-
ging haar eigen lesindelingen. Bij de ene wordt er gewerkt 

in een cursus van vijftien lessen; bij de andere wordt er het hele jaar door getraind en lopen 
beginners en gevorderden door elkaar en zo zijn er nog andere mogelijkheden. Ook hier kan 
gesteld worden dat het beste les gegeven kan worden aan beginners en gevorderden apart 
en dat er gewerkt wordt in lesblokken van ongeveer vijftien lessen. Op deze manier hoeven 
de gevorderden niet te wachten op het "gestuntel" van de beginners en werkt elke groep op 
vijftien lessen ergens naar toe. Bij de beginners bijvoorbeeld naar een certificaat en bij de 
gevorderden naar een onderlinge wedstrijd. 
 
Lesblokken  Zoals hiervoor genoemd is, werken cursussen in lesblokken van ongeveer 
vijftien lessen het best; niet alleen ligt hier een belang naar de cursisten maar ook naar de 
instructeur. Een aantal van vijftien leent zich goed voor het plannen van de lessen zelf en 
om mensen en hun honden de toestellen aan te leren. 
 
Hoeveel  combinaties per  les  en het  aantal  cursisten per  ins tructeur  In de 
praktijk is het gebleken dat één instructeur, als deze werkt zonder hulpinstructeur, het best 
kan werken in twee groepen van ongeveer vijf tot zeven cursisten. Zo kan hij oog houden 
op beide groepen en hoeven de cursisten niet lang te wachten voordat ze met de hond aan 
de slag kunnen. Als we van dit gegeven uitgaan is één lesuur van 60 minuten (inclusief op-
bouwen) ruim voldoende om iedereen de noodzakelijke aandacht en bagage mee te geven. 
 
De hulpinstructeur  Bij welke groep moet een hulpinstructeur het vak leren? Bij de ge-
vorderden of bij de beginners? Hierover kun je verschillend denken. De één vindt het het 
beste bij de beginners omdat hij dan aan de basis begint en de ander is van mening dat dit 
het beste kan bij de gevorderden omdat hij dan niets kan verknoeien. Een compromis hierin 
is dat de hulpinstructeur een ruim aantal lessen bij elke groep meeloopt en dan zelf beslist 
bij welke groep hij zich het beste thuis voelt. 

Even afgeleid 
Gertie van Zutphen 

en Kate 

Jos Vink is voor het  
buitenwerk een 

coachende inleider  
bij de basiscursus en de 

cursus voor 
gevorderde instructeurs 
van de KNK Cynophilia 
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Voorbeeld van het  aanleren van de toestel len in 2x 15 lessen  Toelichting: 
Het is mogelijk de honden (mits de honden goed onder appèl staan en de bazen voldoende 
gemotiveerd zijn en huiswerk willen doen) in de eerste 15 lessen alle toestellen aan te leren; 
(eventueel) inclusief de paaltjes. Hierbij wordt er uitgegaan van het gegeven dat de honden 
los kunnen werken, vooruitgestuurd kunnen worden, kunnen komen op bevel en het appor-
teren beheersen. Het tweede blok van 15 lessen wordt gebruikt om het eerst blok van 15 
lessen verkort te herhalen, de paaltjes verder aan te leren, het links en rechts werken te ver-
beteren en steeds langere parkoersen te lopen. 
 
Volgorde van de  toestel len  Hoe je de lessen indeelt en wanneer je bijvoorbeeld be-
gint met het aanleren van de paaltjes, laten we graag aan de individuele instructeur over, 
omdat over een aantal zaken best te discussiëren valt en elk systeem vóór- en nadelen kent. 
Een tweetal regels geldt echter wel en dat zijn: 
- We beginnen met hordes op de laagste stand om de bazen en de honden met het toestel 
vertrouwd te maken, zonder dat er gelijk latten vallen. 
- De volgorde van de raakvlaktoestellen is: Eerst de schutting goed beheersen, vervolgens 
de kattenloop en als laatste leren we pas de wip aan.  

 
VOORBEELD VAN EEN CYCLUS VAN 15 LESSEN 
Les Aan te leren toestel   Toestelcombinaties 
1 Sprong en tunnel (paaltjes)  1 tot 3 sprongen 
2  Sprong en tunnel (paaltjes)  2 tot 4 sprongen + tunnel 
3  Schutting + slurf (paaltjes)  2 tot 5 sprongen + tunnel 
4  Schutting + slurf + vertesprong  Als les 3 + schutting 
5  Als les 4     Als les 4 
6  Als les 5 + band (paaltjes)   Als les 5 + vertesprong 
7  Als les 6 + paaltjes   Als les 6 
8  Als les 7     Als les 7 
9  Als les 8 + kattenloop   Als les 8 + band 
10  Als les 9     Als les 9 (8 toestellen) 
11  Als les 10 + muur   Als les 10 + kattenloop 
12  Als les 11 + wip    Als les 11 
13  Als les 12    Als les 12 + muur 
14  Als les 13    Als les 13 (10 toestellen) 
15  Als les 14    Als les 14 + wip 
16  Examen alle toestellen  

(maximaal 10 - 12 hindernissen in acht vorm) m.u.v. de paaltjes. 
LET OP: 
- Altijd eerst de honden aan de lijn om ze steun te geven -vertrouwd te maken- bij het toe-
stel. 
- Eerst wanneer het toestel met een slappe lijn door de hond genomen wordt, kunnen we los 
gaan werken.  
- Het aanleren van elk toestel doen we steeds met de hele groep. 
- Zodra de honden één of meerdere toestellen los beheersen kunnen we deze toestellen gaan 
oefenen in twee groepen. 
- Iedereen helpt natuurlijk mee met het opbouwen van de toestellen en 
- Met het opbergen van de toestellen. 
 

De eerste  lessen  De eerste lessen verdelen we 
de groep dus nog niet in tweeën, we nemen vol-
doende tijd om de groep te leren kennen, elkaar 
voor te stellen etcetera. De hordes (zonder zijvleu-
gels) gaan op de laagste stand (40 cm.) en voor de 
kleine honden op ongeveer op 30 centimeter; dit 
houden we de eerste vier à vijf lessen zo, want de 
bazen mogen geen hinder van de zijvleugels hebben 
en zij hebben nog tijd nodig om de hond te leren 
kennen. De sprongen staan in een rechte lijn of in 
een lichte bocht naar rechts of links. De hordes blij-
ven nog steeds op de laagste stand om de bazen 
voldoende gevoel voor timing (stem en lichaams-
commando's) te geven. Vanaf les vijf kan de hoogte 
van de sprongen al iets opgevoerd worden voor alle 
honden die de sprongen zelfstandig kunnen nemen. 

Af en toe moet je wel 
even helpen 

Caroline Maigret 
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Rustpunt  en bi js tel len van het  l esschema  Bij les zeven is er een rustpunt inge-
bouwd en wordt er geen nieuw aan te leren toestel bijgevoegd. Zo hebben we de gelegen-
heid alle toestellen goed te herhalen en de combinaties die wat achterblijven bij te spijke-
ren. Vanaf les acht kunnen de sprongen op normale hoogte. Als 15e , 16e of 17e les nemen 
we een examen(tje) af als stimulans om met het volgende lesblok verder te gaan. De voor-
gaande lesindeling is uiteraard een voorbeeld. Veel zal afhangen van het beginniveau van 
de combinaties. Hoe meer niveauverschil er in je groep is des te vaker zul je het lesschema 
tussentijds bij moeten stellen. Als er na een zeven tot acht tal lessen een te groot verschil 
ontstaat kun je overwegen de groep echt in tweeën te splitsen en beide groepen 40 minuten 
los van elkaar les te geven of laat een hulpinstructeur je assisteren als dit mogelijk is. 
 
Overzicht  houden op de  groepen en de toestel len  Zorg als je in twee groepen 
werkt dat je alle combinaties kunt blijven zien en dat je ook overzicht houdt op alle te ne-
men toestellen. Normaal gezien zul je je aandacht 50/50 moeten verdelen. Het heeft geen 
zin de groep te splitsen in goede en betere combinaties omdat je dan bijna geen tijd meer 
over hebt voor de betere of omgekeerd. 
 
De afstand en de posi t ie  van de  toestel len onderl ing  De afstand van de toe-
stellen in de eerste vijf tot zeven lessen dient ongeveer zes tot zeven meter te bedragen. Zo-
doende hebben de bazen de maximale tijd om zichzelf en de hond voor te bereiden op het 
volgende toestel. De laatste 10 lessen kun je de afstand wat variëren tussen de vijf en zeven 
meter. Ook kun je de afstanden variëren al naar gelang het niveau van de groep. 

 
Links  en rechts  werken  Hierover bestaat verschil van inzicht. Er zijn in-
structeurs die van mening zijn dat eerst alle toestellen aangeleerd moeten wor-
den alvorens er links en rechts van de hond gewerkt wordt. Anderen zijn van 
mening dat er zo snel mogelijk (na drie lessen, of zelfs al bij de eerste les) een 
begin gemaakt moet worden met het links en rechts werken. Reden van dit laat-
ste is dat de hond tijdens de gehoorzaamheidslessen al minimaal een half jaar 
enkel aan de linkerkant van de baas heeft gewerkt en het veel tijd kost om dit te 
ontwennen. 
 
Wisselen van instructeur  Het wisselen van instructeur is in het eerste les-
blok van zestien lessen niet aan te bevelen. Wel de hulp van een hulpinstructeur 
die niet van jouw aanleermethode afwijkt. Zodoende worden de cursisten niet 
heen en weer geslingerd tussen verschillen van inzicht. Later -in het tweede les-
blok- kan dit wat gemakkelijker omdat de bazen dan hun honden beter kennen 
en zelf al een idee hebben van hoe en wat er gedaan moet worden. 
 
Toestel len en terrein  Als instructeur heb je er niet alleen voor te zorgen 
dat je de lessen goed voorbereidt en op de hoogte bent van alle denkbare toe-

stel- en lestechnieken maar je bent ook voor een aantal materiële zaken verantwoordelijk 
zoals: de toestellen. Deze moeten compleet zijn en veilig voor de baas en de hond. Zij moe-
ten ook voldoen aan bepaalde normen. Hiervoor wordt verwezen naar het reglement en de 
internetsite van "Cynophilia". Tip: Veel verenigingen gebruiken sprongen die voorzien zijn 
van zijstukken. Dit is natuurlijk prachtig als deze op een wedstrijd worden neergezet maar 
ze zijn erg onhandig als je als instructeur snel een ander toestelpatroon wilt neerzetten. Zorg 
er daarom voor dat je over een stuk of vier sprongen kunt beschikken die niet van zijstuk-
ken zijn voorzien en zodoende snel zijn te verplaatsen. Voordeel is ook dat de beginnende 
handler met de lijn niet verward kan geraken in de zijvleugels. Terrein. Dit moet voldoende 
van oppervlakte zijn en verder moet je er rekening mee houden dat je een zodanige afstand 
hebt van andere verenigingsactiviteiten dat deze niet gestoord worden. Een gelukkige bij-
zaak is hier, dat ze jou dan ook niet storen. 
 
Vei l ig  voor baas  en hond  Dit geldt zowel voor de toestellen als het terrein en zowel 
voor de bazen als de honden. Geen enkele instructeur is er mee gebaat dat er zich blessures 
voordoen voor, tijdens of na de lessen. Spreek daarom met je cursisten een aantal huisregels 
af zodat daarover voor niemand misverstanden kunnen ontstaan en de kans op blessures of 
ongelukken minimaal is. Het belangrijkste is dat je zorgt dat de spieren van je cursisten 
goed "warm" zijn voordat je met hen gaat rennen. Een goede warming-up is altijd aan te 
bevelen en zeker op koude en wat killere dagen. Begin bijvoorbeeld met een rondje "jog-
gen" (met de hond) rond het veld of een ruime slalom rond de opgezette toestellen waarbij 
de honden deze keer eens niet de toestellen mogen nemen. Ook na afloop van een training 
een cooling-down met je hond doen is belangrijk. Tekst: Piet Plasmans  

Parkoersverkennen 
zou je eigenlijk eens van 
boven af moeten filmen?! 
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Guus Groenesteyn 
en Sheila 

Piet Westelaken 

Bianca Nooteboom 
met Grimme

Charles de Fijter 
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BELANG VAN SNELHEID 
 

SNELHEID IS NATUURLIJK HEEL BELANGRIJK BIJ AGILITY. 
MEESTAL IS DE SNELHEID VAN DE HOND DAN ECHTER HET 

EERSTE WAAR JE AAN DENKT.  
ONDANKS DAT DE HANDLER NIET GEKLOKT WORDT OP HET 

AGILITY-PARCOURS, KAN EEN SNELLE HANDLER ECHTER WEL 
EEN VERSCHIL MAKEN IN DE SNELHEID VAN DE HOND 

 

 
Dat agility het één en ander vergt van de hond is duidelijk. Ook van de handler vergt de 
sport behoorlijk wat inspanning. Een parcours bestaat uit talloze wendingen, plaatsen waar 
de hond meer of minder gesteund moet worden en hindernissen die de handler moet zien te 
ontwijken. De handler trekt dus vele sprintjes door het parcours, waarbij ook wendbaarheid 
belangrijk is. 
 
In het  begin 
In de eerste jaren van de sport lag de snelheid van de honden lager dan tegenwoordig. De 
handler kon daardoor de hond veel eenvoudiger bijhouden. De meeste honden en handlers 
beheersten nog niet veel technieken, zoals bijvoorbeeld wissels. Tezamen met het feit dat 
de meeste honden een stevige gehoorzaamheidsopleiding genoten hadden en gehoorzaam-
heidsinstructeurs vaak de agilitylessen verzorgden, betekende dit dat de honden altijd aan 
de linkerkant liepen. Het was dus maar goed dat de honden nog niet zo heel snel gingen, 
want de handler had regelmatig de buitenbocht! 
 
Tegenwoordig  
Freestyle-handling heeft het leven van de handlers fysiek gezien een stuk makkelijker ge-
maakt. Het van aanvang af trainen van de honden aan beide zijden van de handler, het be-
lonen door het gooien van speeltjes, waardoor de honden zelfstandiger worden en vele an-
dere ontwikkelingen in de training zorgen ervoor dat de handler niet altijd meer zo dicht in 
de buurt van de hond hoeft te zijn.  
 
Sommigen maken hier zelfs een doel op zich van en proberen altijd zo ver mogelijk bij de 
hond vandaan te zijn. Daarnaast speelt momenteel de ontwikkeling dat de snelheid van de 
honden nog steeds toeneemt en de verschillen in de top vaak om tienden of zelfs honderd-
sten van seconden gaan. Zeker internationaal, bijvoorbeeld op het WK, zie je dan ook dat 
de snelle honden met snelle handlers net dat beetje sneller kunnen zijn dan de snelle honden 
met langzamere handlers en zo de winst opstrijken. De snelle handler heeft ook meer moge-
lijkheden op handlingsgebied. Hij kan er immers voor kiezen om de hond op plaatsen te 
motiveren en te ondersteunen waar een langzame handler niet kan komen. Ook raakvlakme-
thodes waarbij de handler versnelt als de hond het raakvlak passeert (hierdoor versnelt de 
hond en in de versnelling neemt de hond een paar kleinere passen), zijn binnen bereik van 
snelle handlers. Natuurlijk zijn er veel alternatieve methodes die de langzamere handler toe 
kan passen, maar deze staan ook tot de beschikking van de snelle handler. De snelle handler 
heeft eenvoudigweg meer keus. 

Faith 
van Annemarie Ploegmakers 
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De toekomst  
Is het momenteel nog zo dat in de top honden en handlers te vinden zijn die fysiek niet op-
timaal in elkaar steken, in de toekomst zal dit heel goed kunnen veranderen. De steeds ho-
ger wordende snelheid, de steeds grotere concurrentie en toenemende professionalisering 
zullen er waarschijnlijk toe leiden dat alleen de topfitte hond én handler daadwerkelijk de 
top bereiken. Niet dat iedere tophandler nu meteen een atleet zal zijn, er spelen natuurlijk 
nog veel meer aspecten om goed te kunnen presteren. De relatie met je hond, inzicht, ti-
ming en ervaring, om er maar een paar te noemen.  
De handler zal echter wel zijn best moeten gaan doen om zelf tot maximale prestaties te 
komen binnen zijn lichamelijk beperkingen.  
 
Handler  
Bij een snelle handler denk je als snel aan een atletisch gebouwd type. Ook minder ideaal 
gebouwde mensen kunnen echter snel zijn in een agilityparcours. Een evenwicht tussen 
kracht en reactievermogen ligt hieraan ten grondslag.  
Handlers die hun mogelijkheden niet volledig benutten kunnen in kracht of in reactiviteit 
tekort schieten. Oefeningen die het onderontwikkelde aspect ontwikkelen kunnen een grote 
verbetering bewerkstelligen. Daarnaast kan techniek een groot verschil maken. Een ogen-
schijnlijk simpele aanwijzing over het neerzetten van een voet of de houding van het bo-
venlichaam kan verbluffende resultaten geven. 
 
Belangrijk is het doel van je snelheid voor ogen te houden. Van een agilityhandler worden 
sprints en wendbaarheid verlangd. Een uurtje joggen, hoe gezond misschien ook, draagt aan 
deze vaardigheden niets bij. Een ander doel kan zijn om blessures te voorkomen. Naast 
honden met blessures lijkt agility in toenemende mate ook veel handlers met blessures te 
tellen. Een goede training van het lichaam op datgene wat ervan verlangd wordt, kan een 
bijdrage leveren in de vermindering van blessures bij handlers. Dit laatste punt kan een 
goede motivatie zijn om niet alleen bij ambitieuze handlers aandacht aan looptraining te be-
steden, maar ook bij meer recreatieve cursisten. 
 
Instructeur 
Om dit alles mogelijk te maken zullen veel handlers naar hun instructeur kijken: hoe word 
ik sneller? Veel instructeurs weten veel van honden en handling, maar weinig van dit soort 
training. Vince de Lange, o.a. voormalig bondscoach van de Nederlandse Meerkampploeg 
en sprinttrainer van de Nederlandse Olympische bobsleeërs, verdiept zich momenteel, in 
samenwerking met “Vriendenkring Behendigheid Band”, in de mogelijkheden om sprint- 
en krachtoefeningen speciaal te richten op agility. Op termijn zullen deze ideeën verspreid 
kunnen worden onder instructeurs, die zo hun cursisten verder kunnen helpen. Waarschijn-
lijk zal de veelgehoorde kreet "dat red ik nou eenmaal niet", dan minder vaak op de trai-
ningsvelden te horen zijn.  

 
Keurmeester  
Niet alleen van de hond en handler, maar ook 
van de keurmeester wordt in fysiek opzicht het 
nodige verlangd. Zo wordt er momenteel veel 
discussie gevoerd over het keuren van de raak-
vlakken; zijn de keurmeesters wel in staat om de 
supersnelle honden goed te beoordelen op het 
op- en afgaande raakvlak? De noodzaak voor 
sprints is bij keurmeesters haast nog groter dan 
bij handlers. Een keurmeester is immers in een 
parcours gedwongen om op sommige plaatsen 
echt stil te staan om de zaken goed te kunnen 
beoordelen en de hond en handler niet te hinde-
ren en heeft daarnaast de verplichting om alles 
goed te kunnen zien, wat dan weer snelheid 
vergt. Ook in de opleiding voor keurmeesters 

zou looptraining in de toekomst een nuttige plaats kunnen krijgen. 
 
Utopie? 
Supersnel werkende honden met dito handlers. Voor sommigen al realiteit, voor velen een 
ideaal. Een onbereikbaar ideaal? Inzet en uitproberen is het halve werk, dus als we met z'n 
allen aan de slag gaan is er vast nog veel verbetering haalbaar.  
Bron: “Onze Hond”. Tekst: Susan Ophorst  

Piet v.d. Voort 
en Bowie  
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TRAINING 
VEILIGHEID VOOR HANDLER EN HOND 

 
Veil igheid  voor  de hond 
(Lees voor keurmeester ook instructeur). Welke toestelcombi-
naties onveilig zijn voor de hond valt te bediscussiëren. De 
discussie wordt dan meestal gevoerd in welke mate de handler 
een onveilige situatie voor de hond kan creëren. Toch kan een 
keurmeester ook onveilige situaties neerzetten. Bijvoorbeeld 
(zie de figuur hiernaast) het normale landpunt van de hond in 
een sprong (in dit geval de muur) te laten vallen. Merk hierbij 
op dat de sprongen 1,5 meter van de muur opgesteld staan. Bij 
minder goed weer kan de keurmeester maatregelen nemen om 

de hond tegen de baas in bescherming te nemen. Een goed voorbeeld hiervan is de benade-
ring van de raakvlaktoestellen. Een sprong min of meer recht voor deze toestellen kan een 
hoop narigheid voorkomen in plaats van deze onder een hoek van 90° of meer te plaatsen.  
 

Slurfopstel l ing  
Bij de foutieve slurfopstelling is 
het duidelijk dat de honden 
(zeker de grote honden) zich 
door een stapfout van de handler 
gemakkelijk kunnen vastlopen of 
vastdraaien. Dat ook het 
vastzetten van het slurfeinde tot 
de mogelijkheid behoort; sluit 
zeker het gevaar niet uit.  
Zie de figuur 1. 
 
Veil igheid  voor de  
handler  
In de meeste gevallen moeten 
mensen tegen zichzelf in 
bescherming genomen worden. 
Zo is het reglementair niet 
toegestaan dat de handlers onder 
een toestel (kattenloop en 
schutting) mogen doorlopen. De 

reden van deze maatregel zal iedereen duidelijk zijn. Maar ook keurmeesters kunnen in dit 
opzicht min of meer onveilige situaties opstellen. 
 
Toelichting Fig. 1 
Een weldenkende handler zal aan de rechterzijde van sprong twee gaan lopen om niet het 
risico te lopen om zijn hoofd te stoten tegen het opstaande gedeelte van de wip. Maar dit 
soort toestanden mag zeker niet de doelstelling zijn van een keurmeester. Zeker als sprong 
vier en vijf verwisseld worden, want dan wordt 
de situatie nog gevaarlijker voor de handler. 
 
Toelichting Fig. 2 
Een andere onveilige situatie wordt gecreëerd 
door de tunnel recht onder de kattenloop te 
plaatsen. De handler wordt gedwongen of een 
bocht te maken langs de kattenloop of over de 
tunnel te springen. Maar in de wedstrijdspanning 
mag en kun je niet verwachten dat de handler 
niet of over de tunnel of over de kattenloop 
struikelt.  
 
Conclusie  
Natuurlijk zijn er nog (veel) meer voorbeelden 
op te sommen en zal elke situatie op zichzelf beoordeeld moeten worden. Feit blijft dat een 
toestelopstelling niet gevaarlijk mag zijn (en zeker niet mag worden) voor zowel mens als 
hond. Tekst: Piet Plasmans  
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ALLEEN VOOR DE LOL 
 

DOOR DE GROEIENDE POPULARITEIT VAN DE 
BEHENDIGHEIDSSPORT ZIJN ER NOG MAAR WEINIG KYNOLO-

GENCLUBS EN HONDENSPORTVERENIGINGEN DIE GEEN 
BEHENDIGHEID IN HUN CURSUSPAKKET AANBIEDEN. OF DAT 

DAN OOK BETEKENT DAT AL DEZE VERENIGINGEN DE 
BEHENDIGHEID SERIEUS NEMEN, BETWIJFEL IK WEL EENS! 

 
De instructeur 
Helaas komt het maar al te vaak voor dat verenigingen iemand, 
die weinig tot niets van deze sport afweet, aanstellen als behen-
digheidsinstructeur. De meeste verenigingen zullen het niet in 
hun hoofd halen om iemand, die niets van hondengedrag af-
weet, puppycursus te laten geven. Maar diezelfde verenigingen 
hebben er soms totaal geen moeite mee iemand, die zelfs nog 
nooit een wedstrijd van dichtbij heeft gezien, behendigheidsles 
te laten geven. Een bekende dooddoener luidt: 'Maar onze cur-
sisten willen helemaal geen wedstrijden lopen, ze doen het al-
leen maar voor de lol'. Wat wordt nu met zo'n uitspraak be-
doeld? Dat je bij recreanten geen verantwoorde behendigheids-
les hoeft te geven? Of dat wedstrijdlopers het niet voor hun ple-
zier zouden doen? Waar dan wel voor? 
 
Gedrukt  
Juist om op een leuke, verantwoorde manier les te kunnen ge-
ven, moet een instructeur weten waar hij of zij over praat. Het 
komt helaas maar al te vaak voor, dat de behendigheid wordt 
opgezet vanuit de G&G, met veel druk en appèl op de hond. 

Maar mooi kunnen volgen heeft niets met behendigheid te maken.  
 
Het enige dat belangrijk is bij behendigheid, is een goed baas-hond contact. De hond moet 
ook voor de baas willen werken als hij op een afstand van zes meter voor de baas uitrent! 
En hoe meer de hond onder druk wordt gezet, hoe meer aandacht hij voor de baas heeft, en 
hoe minder voor de toestellen. Een hond die 'gedrukt' loopt, zal altijd langzamer zijn dan 
een hond die behendigheid vanuit het spel heeft aangeleerd. En waarom is de gedrukte hond 
langzamer? Omdat hij duidelijk minder plezier in het spelletje heeft! 
 

Verkeerd 
Bij wedstrijden gaat het natuurlijk om de snelheid waarmee 
de hond reageert en accelereert. Juist de wedstrijdlopers zor-
gen er dan ook voor dat de hond waanzinnig veel plezier in 
het trainen heeft, en dit ook houdt! Dit betekent in de praktijk 
dus: Veel belonen, en (vrijwel) nooit op je hond mopperen als 
het eens fout gaat. Bijna alles wat er fout gaat, komt door 
verkeerd handlen. Door nu op je hond te gaan mopperen als 
hij of zij een 'verkeerd' toestel neemt, vraag je om problemen. 
Hoe moet de hond nu weten dat dit niet het toestel was dat er 
werd bedoeld? Er is maar één iemand waar de hond zijn in-
formatie vandaan haalt, en dat is van zijn handler. Blijkbaar 
heeft die dus iets niet duidelijk aangegeven! 
 
Neerwaarts  
Het spreekt vanzelf dat een hond die veel wordt gecorrigeerd 
tijdens een training, veel onzekerder zal zijn dan een hond die 
gewoon zijn bal krijgt toegegooid, of de oefening nu goed is 
gegaan of niet. In extreme gevallen durven de honden niet 
eens meer een toestel te nemen; ze blijven voortdurend naar 
hun baas kijken: Is dit echt het goede toestel, baas? Juist door 
dit vele kijken naar de geleider gaat het dan weer fout; de 
hond loopt langs het toestel, of ziet het toestel te laat. De ge-
leider raakt hierdoor weer geïrriteerd, de hond raakt nog on-
zekerder en zo blijven we in een neerwaartse spiraal. 

“Effe spelen” 
Adri van den Bosch 

en Cracker 

Alleen voor de lol? 
Charles de Fijter en 

Frank van Nimwegen 
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Bijhouden 
Een andere trainingsfout waar de hond heel onzeker van kan worden, is het voortdurend te-
rugroepen van de hond. De hond begint bijvoorbeeld heel vrolijk aan de eerste sprong. De 
tweede sprong, die ongeveer zes meter verderop staat, heeft hij allang gezien. Op het mo-
ment dat hij die ook wil nemen, wordt hij aan de voet geroepen, omdat... de geleider hem 
niet kan bijhouden. Ik kan me voorstellen dat je hier als hond goed gefrustreerd van raakt. 
Iedere keer als je enthousiast een toestel wilt gaan nemen, klinkt dat vervelende 'HIERRRR' 
achter je. . . Bij snelle, enthousiaste honden leidt deze trainingsmethode meestal tot verve-
lend gedrag: de hond gaat rondjes draaien, of gaat naar de geleider happen. De iets minder 
enthousiaste honden verliezen vaak alle plezier in de sport. 
 
Logisch 
Hoe moet het nu wel? Allereerst: Wees niet bang als de hond een paar meter voor je uit 
loopt! En hier komt weer de goede instructeur om de hoek kijken: Een goede instructeur zal 
de oefeningen voor beginnende combinaties zo neerzetten, dat de hindernissen voor de 
hond in een logische volgorde staan, en dat je als handler redelijk dicht bij de hond kunt 
blijven (door hindernissen bijvoorbeeld niet in rechte lijnen achter elkaar te zetten, maar in 
flauwe bochten). Vaak is het handig als de instructeur het speeltje op tijd gooit, zodat de 
hond niet steeds hoeft om te kijken waar zijn speeltje blijft. 
 

Attentiecommando 
Voor gevorderden kunnen er natuurlijk moeilijkere 
combinaties worden neergezet. Ook dan kun je op 
afstand sturen, door een goed attentiecommando te 
gebruiken. En onder een attentiecommando wordt 
verstaan: een commando waarbij de hond onvoor-
waardelijk naar de handler toekomt, totdat deze een 
ander toestel aangeeft. Het is verstandig om dit 
commando eerst op een heel makkelijke opstelling 
te trainen. Daarbij laat je de hond alleen maar naar 
je toekomen (zodat de hond dus geen toestellen 
meer neemt na het attentiecommando). Motiveer de 
hond hierbij vooral door veel te spelen! Een goed 
attentiecommando is een basis, die je nodig hebt om 
goed te handlen. Gebruik hiervoor het liefst de 
naam van de hond, en niet het drukkende 
'HIERRR'. Zorg ervoor dat de hond het leuk vindt 

om zo snel mogelijk naar je toe te rennen; dus. veel en uitbundig belonen als hij naar je toe 
komt. Ook hier geldt weer: Gebruik geen druk! Een hond die onder druk wordt gezet, zal 
altijd langzamer draaien dan een hond die weet dat er iets anders leuks komt na het attentie-
commando. 
 
Drukpunten 
Perfecte graadmeters voor de hoeveelheid druk die op een hond wordt gezet, zijn de raak-
vlaktoestellen. Hoe vaak zie je het niet: Op de training wordt de hond vastgegrepen, of 
wordt er “Blijf” naar de hond gesnauwd. De raakvlakken worden op die manier drukpunten, 
die de hond liever gaat vermijden. Logisch dat als de hond tijdens een wedstrijd de kans 
krijgt, hij gauw van dat vervelende punt zal willen wegspringen. En het leuke is dat de baas 
tijdens de wedstrijden zijn hond toch niet kan corrigeren! Ook hier geldt weer: zorg dat de 
hond het leuk vindt om op het raakvlak te wachten. Geef hem zijn speeltje of brokje óp het 
raakvlak! Zet de raakvlaktoestellen ook zo veel mogelijk aan het einde van een oefening, 
zodat je een zekere rust in kunt bouwen. Hierdoor verminder je de kans dat de hond ge-
spannen staat te wachten op het moment dat hij weer mag gaan rennen. En uiteraard gooien 
we niet de bal weg na een raakvlak! Dan leren we de hond immers weer om weg te racen. 
 
Plezier  
Tot slot: Met wat voor hond we ook behendigheid doen, iedereen heeft recht op goede en 
verantwoorde behendigheidsinstructie. Als je als instructeur niet veel van behendigheid af-
weet, ga dan naar een cursus of naar een handlersdag. Of nodig eens goede instructeurs uit 
bij je eigen vereniging! Dat is helemaal niet eng, maar wel heel leerzaam. En bedenk hierbij 
dat het er niet om gaat dat alle cursisten wedstrijden gaan lopen, maar dat goede instructie 
bijdraagt aan het plezier van baas en hond. Want laten we één ding nooit vergeten: Of we 
nu wedstrijdloper of recreant zijn, we doen het allemaal voor ons plezier!  
Bron: “Onze Hond” 1997 Tekst: Caty Both  

Connie Katoen 
met Buster 
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PROBLEEMOPLOSSING 
EEN ZAAK VAN: ANALYSEREN,  

INTERPRETEREN, AANPAKKEN EN EVALUEREN  
DOOR EN VOOR INSTRUCTEURS 

 
Analyseren  doe je door de dingen die je ziet of hoort, puur technisch op een rijtje te zet-
ten. Nog niet te kijken vanuit je eigen invalshoek; namelijk hoe jij het graag zou zien ge-
beuren maar gewoon kijken hoe iets gebeurt. Wat je dan ziet is niet altijd hetzelfde als wat 
jij dacht dat er gebeurde. Je kijkt aandachtig, doelgericht en bewust naar de handeling zon-
der er al een conclusie aan te verbinden. 
 
Interpreteren  doe je nadat je de handeling goed hebt geanalyseerd. Je gaat het probleem 
"vertalen" naar je eigen instructeursvisie. Vanuit deze visie geef je je oordeel over wat er 
goed en/of fout is gegaan. Houd wel in het oog dat het jouw interpretatie is over het ge-
beurde en dat iemand anders best een andere mening kan zijn toegedaan. (Uitleg-
gen/beoordelen). 
 
Aanpakken  van een probleem doe je vervolgens samen (instructeur, handler en hond) 
omdat je samen een zo goed mogelijk resultaat wilt bereiken. Bespreek je analyse en inter-
pretatie van het probleem en geef een oplossing waar je samen achter kunt staan. 
 
Evalueren  doe je nadat de oplossing, die je samen hebt gekozen, een tijd getraind is. 
Daarna bekijk je samen het resultaat. Hierna kun je eventueel de aanpak bijstellen. Veran-
der en/of evalueer niet te snel; geef de combinatie en vooral de hond de tijd om te wennen. 
 
Probleemoplossing  
Alvorens je tot probleemoplossing overgaat, stel je eerst voor jezelf vast: 
1 Waar ga ik op letten? 
2 Gebruik ik hierbij hulpmiddelen? 
3 Wat doe ik met hetgeen ik observeer? 
 
Waar ga ik  op let ten?  Je kunt nooit alles tegelijk observeren. Stel van tevoren je doel 
of training vast. Vertel de cursisten wat je tijdens een bepaalde training precies in beeld wilt 
krijgen. 
 
Gebruik  ik  hierbi j  hulpmiddelen?  Je kunt gebruik maken van verschillende hulp-
middelen namelijk: registratieformulieren of je geheugen, video-opnamen of betrek er een 
aantal cursisten bij (dit geeft gelijk een goede betrokkenheid bij de les). 
 
Wat doe ik  met  hetgeen ik  observeer?  Na de training of op een aparte avond kun 
je alles samenleggen en bespreken. Vooral als de cursisten erbij betrokken zijn, krijg je ver-

schillende analyses en interpretaties die verwerkt moeten worden tot één 
oplossing en dit natuurlijk onder jouw deskundige leiding. Puur theoreti-
sche problemen zijn zeer moeilijk te analyseren en te interpreteren; laat 
staan dat je een oplossing kunt bedenken. Je moet dus eerst altijd de 
praktijk kunnen beoordelen voordat je tot een goede conclusie kunt ko-
men. Denk maar eens aan de vraag:"Waarom doet mijn hond de paaltjes 
niet zo goed". Problemen die zich bij het aanleren van de toestellen en 
tijdens het lopen van parkoersen kunnen voordoen zijn er legio. Verder 
zijn bijna alle problemen ook combinatie-gebonden. Dit vraagt veel in-
schattingsvermogen en inventiviteit van jou als instructeur. 
 
Conclusie:  Om een probleem echt goed te kunnen aanpakken moet je 
de handler, de hond, de combinatie en het probleem zelf kunnen zien om 
te kunnen oordelen. Dus:  
Er moet maatwerk geleverd worden!  
Verder is het goed om tijd te stoppen in de analyse van een probleem, 
maar het belangrijkste blijft voldoende tijd te besteden aan het oplossen 
ervan. Want de belangrijkste oorzaken van een probleem zijn dat de hond 
verkeerde dingen heeft aangeleerd of een negatieve ervaring heeft opge-
daan. Het gevolg hiervan is altijd, dat de hond eerst het fout aangeleerde 
moet worden afgeleerd of de negatieve ervaring moet kwijtraken, zodat 
daarna het juiste aangeleerd kan worden. Tekst: Piet Plasmans  

Nico Habermehl 
met Juultje 
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Hester van Galen 
met Utha 

Bert van den Helder 
met Falkor 

Twanneke Hertsenberg
met Balou 

Melanie de Koster 
met Kim 

Piet Prevo 
met Zilva 

Groepsfoto 
Assen 

Sara 
van Corrie Blanke 
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PARCOURSVERKENNEN 
 

HET VERKENNEN VAN EEN PARCOURS LEVERT NIET ALLEEN 
VOOR BEGINNENDE HANDLERS PROBLEMEN OP, MAAR BLIJKT 

OOK IN DE HOOGSTE KLASSE NOG EEN MOEILIJK PUNT 
 

Het gebeurt regelmatig dat mensen het par-
cours kwijtraken of een "valkuil" niet heb-
ben gezien. In dit artikel wordt een manier 
gegeven om het verkennen systematisch te 
doen en zo  de bovenstaande problemen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens het 
parcours-verkennen probeer je uit te vin-
den hoe het parcours loopt en waar de pro-
blemen zitten. Tegelijkertijd oefen je als 
het ware "droog" hoe je het parcours wilt 
gaan lopen. Veel mensen bekijken alleen 
de volgorde van de te nemen toestellen, 
anderen rennen op volle snelheid, met hun 

armen zwaaiend over het veld. Met de methode die hier beschreven staat kun je in de tijd 
die je gegeven is voor het verkennen alle aspecten van het parcours in je hoofd hebben en 
dus (onnodige) fouten voorkomen. 
 
Het verkennen gebeurt in vier stappen: 
1. De volgorde van de toestellen 
2. Positie van de handler 
3. Signalen en commando's naar de hond 
4. Het hele parcours op volle snelheid oefenen 
 
1.  De volgorde 
Het is voor veel mensen moeilijk om een volgorde van twintig hindernissen te onthouden, 
probeer daarom niet de nummers maar de lijn te onthouden. De lijn is hoe de hond moet 
gaan lopen. De hond loopt niet toestel 1,2,3,4, etc. af, maar neemt bijvoorbeeld sprong, 
sprong, tunnel, etcetera. Onthoud dus geen nummers, maar toestellen. Een ander hulpmid-
del bij het parcours-verkennen is het parcours in stukken te hakken (secties) die je makke-
lijk kunt onthouden. Per stukje kun je dan punt 2 en 3 doen en bij punt 4 plak je alles aan 
elkaar. In de praktijk is gebleken dat die stukjes niet langer moeten zijn dan vijf toestellen 
en niet meer dan twee bochten moeten bevatten. Een stukje kan wel uit meer toestellen be-
staan als het bijvoorbeeld een stuk is, waarbij geen andere toestellen in de buurt staan en je 
je dus niet kunt vergissen. Meer bochten in een stukje haalt het voordeel van deze methode 
(het makkelijk onthouden van het parcours) weer weg, want juist onthouden waar welke 
bocht naar welk toestel gemaakt moet worden levert de problemen op. 

 
2.  De posi t ie  van de  handler  
Bij dit onderdeel moet je onderscheid maken tussen mensen 
waarvan de hond zowel links als rechts van de handler kan 
werken (a) en mensen die het parcours volbrengen met hun 
hond altijd aan dezelfde kant van de handler (b).  
a. De handler kijkt op welke stukken van het parcours het 
links dan wel het rechts werken het meeste voordeel biedt. 
De handler probeert hoe zij/hij de binnenbocht kan blijven 
lopen door te kijken waar gewisseld moet worden van links-
handlend naar rechtshandlend en andersom. Verder moet je 
hier kijken of de binnenbocht ook altijd het meest voordelig 
is: het kan zo zijn dat de hond dan meerdere toestellen kan 
zien als zij/hij naar je toedraait en dus eerder een verkeerd 
toestel neemt. 
b. Als je ervoor gekozen hebt de hond altijd aan dezelfde 
kant van je te laten lopen heb je bij dit punt een andere taak 

dan de handlers die wel links en rechts werken en wisselen. Je moet dan kijken waar je 
moet gaan staan en hoe je moet lopen om in buitenbochten je hond niet aan te raken en niet 
als "vangrail" voor je hond te functioneren. Verder moet je goed kijken waar je moet ver-
snellen om voor de hond op de juiste plek uit te komen. 
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3.  Signalen en commando's  
De signalen en commando's zijn alle verbale en nonverbale aanwijzingen die je je hond tij-
dens bet parcours geeft. Ze bestaan uit lichaamssignalen (stilstaan, versnellen, je lijf draai-
en), handsignalen (altijd met de hand het dichtst bij de hond, goed zichtbaar en in de juiste 
richting gegeven) en de verbale commando's. Deze laatste zijn het minst belangrijk: door de 
herrie op een wedstrijd ben je vaak niet hoorbaar. 
 
De handsignalen zijn voor de hond ook nog zichtbaar als zij/hij voor je uitwerkt doordat de 
ogen bij de hond aan de zijkant van de kop zitten en zij dus een veel breder gezichtsveld 
hebben. Bij dit onderdeel oefen je "droog" waar ten opzichte van de toestellen je welke 
commando's wilt geven en welke handsignalen je hoe moet geven. Verder kijk je waar je 
stil moet staan of versnellen om extra signalen naar je hond te geven dat zij/hij moet draai-
en of recht vooruit moet. Je loopt het hele parcours zoals je het wilt gaan lopen in een wan-
deltempo en oefent de timing van je signalen ten opzichte van de toestellen. Je kunt nu ook 
zien of een commando of signaal tegenstrijdig is met je positie of de toestellen die om je 
heen staan. Hiervoor is het handig om even op ooghoogte van je hond te kijken wat zij/hij 
ziet als jij dat signaal geeft. 
 
Een voorbeeld om dit te verduidelijken: als de hond sprong 1, 2 en 3 moet nemen lijkt het 
heel logisch om de hond van sprong 2 naar sprong 3 te sturen met een "vooruit" commando. 
De hond komt echter schuin over sprong 2 en ziet als toestel wat "vooruit" gaat toestel "x".. 
Hier zal de handler dus eerst de hond moeten laten draaien, zodat de hond toestel 3 kan zien 
voordat de hond vooruitgestuurd wordt. 
 
4.  Al les  op snelheid 
Als laatste, als je het parcours dus al drie keer hebt bekeken, loop je het parcours nog een 
keer "droog", precies zoals je het in de wedstrijd zou willen doen. Op de juiste plekken ver-
snellen en stilstaan, met de juiste commando's en signalen op het goede moment het hele 
parcours lopen als laatste controle of alles klopt. 

 
Het parcours-verkennen zoals hier geschetst is 
in een "ideaal situatie", waarbij je alle ruimte en 
tijd hebt om alles rustig te bekijken. Er lopen 
geen grote aantallen deelnemers tegelijkertijd in 
de ring en de organisatie probeert niet het ver-
kennen zo kort mogelijk te houden. Toch is de 
hier geschetste methode goed bruikbaar als je 
bijvoorbeeld voor het parcoursverkennen begint 
alvast vanaf de kant kijkt wat de volgorde on-
geveer is en hoe je het parcours in stukjes wilt 
hakken (onderdeel). Als je dan de ring in mag, 
kun je bij stukje twee of drie van het parcours 
beginnen en het begin pas bekijken als de grote 

meute daar weg is. Wat beginnende handlers verder kan helpen is een ervaren wedstrijdlo-
per, die de hond van de beginnende handler kent en weet wat de combinatie allemaal kan, 
meenemen met het parcours-verkennen om te controleren of je niets over het hoofd ziet. 
Bron: “Het Contactvlak” 1994 Tekst: Aukje Swarte  

Hanny Meijdam 
met Djenkal 
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TRAINING 
DE “GOEDE” EN DE “SLECHTE” KANT 

 
Het is algemeen bekend dat mensen een goede en een minder goede kant 
hebben. Hiermee wordt bedoeld dat het voor de meeste mensen gemakke-
lijker is bochten tegen de klok in te maken dan met de klok mee. Honden 
schijnen (volgens hen die meedoen aan sheep-trials) ook een goede en een 
minder goede kant te hebben. Stel dat deze laatste beweringen ook op 
waarheid berusten?! 
 
Wat is dan de “goede” kant en wat is dan de “slechte” kant? Hier een oe-
fening om te weten te komen welke kant van de handler en of van de hond 
de goede of de minder goede is en uiteraard ook om te leren hiermee om te 
gaan. Het is en blijft tenslotte een oefening. 
 
Opbouw 1e sessie (sprong A NIET in parkoers opnemen) 
1e keer Start horde 1 (rechts), sprong 2, 3, tunnel en 5 (rechts) 
2e keer Start horde 1 (links), sprong 2, 3, tunnel en 5 (links) 
3e keer Start horde 1 (rechts), sprong 2, 3, tunnel en 5 (links) 
4e keer Start horde 1 (links), sprong 2, 3, tunnel en 5 (rechts) 
Opbouw 2e sessie (sprong A WEL in parkoers om het  moment van timing 
in te brengen) 1e, 2e, 3e en 4e keer als 1e sessie 

 
Opbouw 3e sessie (sprong A WEL of NIET Opnemen in parkoers naar keuze) 
1e Start horde 1 (rechts), sprong 2, 3, tunnel en 5 (rechts) 6, 7 (links) tunnel en 9 (rechts) 
2e Start horde 1 (links), sprong 2, 3, tunnel, 5 (links), 6, 7 (rechts) tunnel en 9 (links) 
3e Start horde 1 (rechts), sprong 2, 3, tunnel, 5 (links) 6, 7 (rechts), tunnel en 9 (links) 
4e Start horde 1 (links), sprong 2, 3, tunnel, 5 (rechts) 6, 7 (links), tunnel en 9 (rechts) 

Toelichting op de bouw: 
- De honden (en handlers) moeten snelheid ontwikkelen; daarom de toestellen 1, 2, 3. 4 en 
5 zeven meter uit elkaar. Als training kun je ook acht meter gebruiken. Bij een onderlinge 
afstand van bijvoorbeeld vijf meter komen de meeste honden onvoldoende op snelheid om 
de handler optimaal op timing te trainen. Natuurlijk kun je ook de onderlinge afstanden af-
wisselen als variatie. 
- Zorg ervoor dat de lijn (denk om landingspunt van de hond) van 5 naar 6 vloeiend is voor 
de hond om de snelheid er in te houden. Afhankelijk van de breedte van de zijvleugels houd 
je hier ongeveer 3,5 meter voor aan. De start (sprongen 1, 2 en 3) is bedoeld om een af-
standstart uit te sluiten; hiervoor kun je natuurlijk ook iets anders verzinnen. 
- Belangrijk is de plaatsing van sprong A. Let er op dat er een open ruimte is voor de hond 
van A naar horde 5. Let hierbij op dat de hond niet de zijvleugels van horde 5 in zicht heeft 
maar de lat (veiligheidsaspect). Het is aan te bevelen A zonder zijvleugels te plaatsen. Als 
variant kun je ook een sessie inbouwen dat de honden na horde 6 of 5 over A de tunnel in-
gaan. De afstand van de tunnel naar sprong A kan opgebouwd (ingekort) worden van vijf 
meter naar drie ½ meter. Dit hangt af van het niveau van de groep en heeft enkel te maken 
met het timingaspect.  
- Let ook op de positie van horde 9 ten opzichte van horde 3. Deze opstelling kun je moei-
lijker maken door de afstand tussen 3 en 9 kleiner te maken en de hoeken tussen 5 en 3 
kleiner te maken en of 3 uit contrast te zetten (dus meer richting sprong 2 te plaatsen). 
Tip: Weet je na deze oefening nog niet of je hond gemakkelijker linksom of rechtsom 
draait? Gooi dan afwisselend met de linkerhand en de rechterhand een balletje weg en kijk 
welke bocht de hond doorgaans maakt om de bal op te pakken. Wie weet kom je het zo aan 
de weet en kun je er je voordeel mee doen?! Tekst: Piet Plasmans  

Martienke Broer 
Met La Chouffe 
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HANDLING TECHNIQUES 
BY SUE POTTER 

 
Introduct ion 
I have been involved with dogs all of my life, my interests began as a small child and de-
veloped into an extremely successful lifestyle. My hobbies of obedience, agility, working 
trials and breed have enabled me to establish a career within the television and film indus-
try. Other time is spent offering my advice to owners and handlers with their dogs at any 
discipline they choose to follow, from puppies to advanced competitive dogs and handlers. 
 
I started to compete in agility when it was first introduced during 1976/77. In those days, 
and because of the novelty of the new dog event, equipment was basic. The dogwalk (cat-
walk as we called it) was made up of two 45 gallon drums with planks and the seesaw was 
made up of a 10 gallon drum with one plank, pallet boards and broom shanks made up the 
jumps. However; because of the nature of enthusiasm and determination of handlers, our 
dogs would tackle anything put in front of them. If asked to jump, our dogs would jump, it 
didn't matter what the obstacle looked like. Despite the raw materials we had substantial 
success with this sport. 
 
The first dog I began to train and compete with in agility was my German Shepherd Dog, 
Obedience Champion Craigdallie Politician. At that time everything was done with the dog 
on the left, as that was considered the working side of the dog, this was no problem with 
my established obedience dog - I had no problems with control. Kreig was reasonably suc-
cessful. In 1979, my next agilitydog was a working sheepdog called Gerard Ginja CDEx 
O.W. 'Spike' dabbled in working trials and gained his CDEx on his first attempt. At this 
time, agility was taking off all over the country, equipment was developing, as was the 
competition. Spike was extremely successful and won many, many agilityclasses and quali-
fied and won many finals, including Pedigree Chum Stakes held at Olympia in 1980. He 
was also part of Waldridge Fell D.T.S agilityteam when they won at Crufts' Dog Show in 
1983. My experience does not end there. I have judged throughout the country at agility-
events, from when it first began until I retired from competition for medical reasons, the 
highlight of my agility judging career came when I was invited to judge the team agility 
event at Crufts' Dog Show in 1985. Presently I am Head Dog Trainer at Waldrige Fell 
D.T.S and am involved with instruction and training all disciplines within the Society. 
 
The theory behind the success  
Despite the fact that I do not compete now, my theory of agility training has not changed 
and when I teach agility, the basics still remain the same. There are many trainers who 
teach agility, there are many people who train dogs to perform in agility, but there a finite 
group of handlers who compete in agility. I feel that anyone can train a dog to compete in 
agility, those who are the most successful, are those who handle their dogs to the best of the 
dogs' capabilities. I believe that running a dog in agility comes down to four elements; Po-
sition 80%, Body Signals 10%, Verbal Commands 5% and initiative of the dog 5%. 
 
Posit ion 
Position is important; being at the wrong place at the wrong time often leads to elimination. 
Points to be considered include, handlers position relative to the course, and to the dog, and 
the dog's position relative to the handler and the course. A handlers position can show the 
dog where to go, just by being in au appropriate place, depending on the course, and the 
dog should enable the handler to understand how his position will affect the route of the 
dog. The aim of the round is to complete the course in the fastest time possible with the 
least amount of faults, therefore a handler needs to consider his position to get the most di-
rect route from the dog. Position can be used to block a possible elimination, but if the dog 
is responsive to his commands, this shouldn't be necessary, although can be used to guaran-
tee the dog won't take a wrong course (providing the handler is in a suitable place!). A dog 
is extremely sensitive to a handlers-position. This can be seen in the most experienced dogs 
- a handler sometimes just changes position and a dog will automatically respond, i.e. if 
there is a section of straight jumps where the dog is on the left, and the handler crosses be-
hind the dog, it will automatically respond and expect a turn to the left at some point. Posi-
tion needs to be consistent on particular parts of the course, e.g. contacts and weaves. Han-
dlers consistency will bring out consistency in a dog, some dogs may only hit the contact if 
a handler is in a specific place - it is up to the handler to guarantee that they are in the cor-
rect place at the correct time. 

Leo van Beelen 
met Kylie 

Sue Potter 
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Body-signals  
Body-signals help a dog when the dog can see the handler. I can never understand why a 
handler indicates with their arm that a dog should turn right, when the dog is three obstacles 
in front of them running in the opposite direction – how is the dog likely to see this signal? 
This dement is linked with position, often a signal can be indirect, such as just the way the 
handler is facing - a dog often works from the handlers shoulder-position and this can cause 
a dog to come off a contact early or mis-time a jump, for example. It is important to be 
aware of the signals the handler is giving - he may not even be aware he is giving any. Sig-
nals can be direct, i.e. using arm, pointing to indicate where to go, as I have said before 
there is little, if any point in pointing to an obstacle when the dog is in front. 
 
Verbal  Commands  
My obedience background enabled me to have control over my dogs. My dogs would re-
spond to any commands, I spent time and effort ensuring my dogs understood their com-
mands and acted as soon as they could. It should be appreciated that no human can outrun a 
dog at full speed, therefore often a verbal command is going to be your only hope of a 
command when the dog is running in front of you and concentrating on completing the 
equipment. Agility used to be limited to commands in the past, however with the increase 
in speed of the event, position, posture, movement and timing all play their part in getting 
the best out of the dog. 
 
Ini t iat ive  of  the  dog 
The dog has to be relied on by the handler to take on any obstacle asked to do so. However, 
handlers can get mixed up, confused, not react quick enough and the dog will use its initia-
tive to the situation to take an obstacle. If the dog takes an obstac1e with no help from the 
handler - it can't be blamed for doing so. Experienced dogs learn how combinations work 
and will pick up on past experience what might be coming next - they aren't stupid and will 
act quicker than any human if given the chance. Sometimes initiative of the dog can cause 
disobedient results, there must be a balance between the dogs control and the handlers! 
Dogs which are allowed to use their own initiative too often will choose their own routes 
around a course - much to the dismay of handler and judge. 
 
Other points  to  consider  
Never take your eyes off the dog. Handlers should be aware of their dog 100% of the time - 
never take your eyes off your dog, one second can make all the difference between the cor-

rect course and elimination. 
 
Basic Obedience 
Dogs don't have to be the next obedience-champion, but some obedience 
helps with control and response to commands when the dog is running at 
high speed through an agility course. Basic-obedience can help with con-
trol on contacts, recall starts, run throughs, send aways, etc. 
 
Timing 
Timing can make all the difference and is perhaps the difference between 
being a good handler and being a great handler. Without timing none of 
the other elements are of any use. Timing can save time, can speed up the 
dog, can control the dog, can guarantee elements of a course. It is one of 
the most fundamental points to consider, particularly with the speed es-
sence of agility. Timing is important in ensuring commands are heard at 
the optimum time for a reaction, change of direction or procedure onto a 
piece of equipment, I cannot stress how important timing can be to a dog 
handler. 
 
Summary 
I have been involved with agility since its' initiation and have watched it 
progress into an established competitive 'sport'. There are many different 
elements involved in training and handling in agility. It is important for a 
handler to acknowledge that each element has its place and all combine 
together to have a winning formula. Individual handlers need to learn 

how to handle their individual dogs - no dog works the same. A successful combination has 
all the elements pre mentioned a positive approach and an element of luck. Dog agility is a 
high speed, precision sport and it is evolving all of the time. I wish everyone willing to par-
ticipate agility luck, success and above all a great deal of fun.  

Arie Geenen 
en Tzigane 
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LESGEVEN 
AAN ROLSTOELGEBRUIKERS 

 
EIGENLIJK WIJKT HET LESGEVEN AAN MENSEN IN EEN 

ELEKTRISCHE ROLSTOEL, HELEMAAL NIET ZOVEEL AF VAN 
LESGEVEN AAN NORMAAL MOBIELE COMBINATIES.   

HET BLIJFT TOCH ALTIJD ZOEKEN NAAR DE BESTE MANIER VAN 
HANDELEN. KIJKEN WAT WEL WERKT EN WAT NIET WERKT 

VOOR DIE COMBINATIE. EEN VOORBEELD UITGELEGD DOOR 
ANNEKE SCHELLINGERHOUT 

 
Wij stellen nooit vooreisen met betrekking tot het gehoorzaamheidsniveau om behendig-
heid te mogen doen (wel aan de fysieke gesteldheid van de hond), dus aan deze combinatie 
ook niet, maar deze hond was dus wel opgeleid als hulphond. Het bleek heel belangrijk te 
zijn om te kunnen improviseren. Meestal bedenken we vooraf een aantal mogelijkheden om 
een oefening op te bouwen en te begeleiden. Maar soms werken ze geen van allen en moe-
ten we creatief zijn. Dus ter plekke iets zien te bedenken. We betrekken de baas altijd bij 
het oplossen van problemen. Hij kent de hond het best en als je uitlegt wat de bedoeling is 
en welke mogelijkheden er zijn, weten ze vaak zelf heel goed wat waarschijnlijk zal werken 
voor hun hond. Of komen zelf met een alternatief. Wij proberen bijvoorbeeld de hond ook 
rechts te laten werken en de hond blijkt gewoon een commando te kennen om aan de ande-
re kant van de rolstoel te werken.  
 

Belonen van de  hond 
In dit voorbeeld was de hond niet geïnteresseerd in voer of een 
bal, maar wel in een rubberen ring. Bovendien kon deze man 
een bal niet vasthouden, laat staan gooien. Door zijn hele hand 
door het gat in de ring te steken, kon hij die wel aanpakken van 
de hond. In verband met de timing waren wij toch al gewend 
om als instructeur zelf het speeltje te gooien en bij deze man 
bleek dat een extra pluspunt gezien zijn spasmen. Bij het aanle-
ren van de toestellen lieten we normaal ook de eigenaar de 
hond vasthouden; maar bij deze combinatie namen wij stan-
daard de hond over. Het enige dat de man hoefde te doen, was 
met zijn rolstoel op de goede hoogte mee te rijden (in aanleer-

fase direct naast de hond, later soms meer vooruit of juist achter de hond) en de hond aan-
moedigen. Wij hebben dat vanaf het begin zowel links als rechts gedaan.  
 
Probleemoplossing 
De paaltjes werden aangeleerd met de “channel-wire”-methode. De hond kan bij deze me-
thode dit toestel zelfstandig aanleren. Het grootste probleem bij deze combinatie was de 
hond te leren los van de rolstoel. Hij had geleerd direct naast de rolstoel te lopen en leek 
daar zo'n beetje aan vastgeplakt. Vooruitsturen was dus bijna onmogelijk, maar ook een 
sprong met zijvleugels was al ''te wijd'' van de rolstoel en dan sprong de hond dus over de 
zijvleugels. Dit hebben we opgelost door de zijvleugels eerst een kwartslag te draaien, zo-
dat ze haaks op de sprong zelf stonden. En daarna ze steeds iets bijdraaien tot ze in de nor-
male positie stonden. Wat later bij de gevorderde lessen ook goed werkte, was de hond 
vasthouden, de eigenaar in rolstoel voorsprong laten nemen en hem dan de hond laten roe-
pen. De hond leerde hierdoor ''los van de rolstoel'' te lopen en kreeg ook meer tempo.  
 
Snelheid  
Overigens is de snelheid van de rolstoel altijd een beperkende factor gebleven voor deze 
combinatie. De hond had beslist sneller kunnen lopen, maar ondanks dat we de hond inten-
sief trainden op vooruit kunnen werken, bleek er een soort kritische afstand. Als de hond 
ongeveer drie sprongen/toestellen voor kwam, weigerde hij simpelweg door te lopen, tot de 
baas weer op gelijke hoogte was. In het begin gaf dit grote problemen, omdat de hond de 
neiging had door en over het parcours terug te gaan naar de baas. Dit werd door de baas zelf 
opgelost; in het dagelijks leven had hij al een soort stopcommando voor de hond (waar-
schijnlijk als de hond vies was van zwemmen of rollen in iets vies om te voorkomen dat hij 
met zijn poten op schoot kwam of zo het huis of de auto inging).  
Zonder druk kon hij na wat oefening dit ook in het parcours gebruiken. Uiteindelijk bleef 
de hond na het laatst genomen toestel wat staan draaien en blaffen tot de baas er was en ze 
samen weer verder konden.  

Wim Kleeven 
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Opbouw van het  parcours  
Wat wel steeds een punt van aandacht was, was de opbouw van het parcours. Een rolstoel 
heeft een beduidend breder pad nodig dan een lopend iemand. In eerste instantie hielden wij 
daar rekening mee en bouwden altijd zo, dat de rolstoel één en ander goed kon passeren. 
Maar aangezien er in wedstrijden geen rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers, 
hebben we ook extra aandacht moeten besteden aan parcours-verkennen. Soms mocht iets 
de perfecte lijn lijken, maar als de rolstoel er niet door kon, moest er een andere route be-
dacht worden. Daarom gingen we toen de combinatie eenmaal op gevorderden niveau was, 
ook dingen neerzetten, waarbij de rolstoel op bepaalde punten niet kon komen en uitprobe-
ren hoe die situaties het best op te lossen waren. Richtingscommando's waren daarbij een 
uitkomst.  
 
Het  belangri jkste  
De man werd zonder meer geaccepteerd in de trainingsgroep en er werd niet moeilijk over 
gedaan dat hij niet kon helpen met opbouwen en afbreken. Hij ging ook altijd met de groep 
mee naar wedstrijden. Zowel van de trainingen als op wedstrijden hadden zowel baas als 
hond veel plezier. De baas gaf na verloop van tijd zelfs aan dat hij vond dat de hond meer 
levenslust vertoonde en zijn werk als hulphond beter en vlotter uitvoerde. Hoewel ze naar 
mijn weten nooit hoog in de competitie draaiden, hadden baas en hond veel plezier en dat is 
toch het belangrijkste. Tekst: Anneke Schellingerhout  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem v.d. Berg 
met Kim 

Martin Schoffelmeer 
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EEN JONGE HOND 
GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK 

 
ALS JE OOIT EEN HOND OP VOLLE SNELHEID OVER EEN 

BEHENDIGHEIDSPARCOURS ZIET GAAN, 
 DAN KUN JE ZIEN DAT DIE HOND DAT MET VERSCHRIKKELIJK 

VEEL PLEZIER DOET. MAAR JE KUNT OOK ZIEN DAT HET 
BEHOORLIJK WAT VERGT VAN ZO’N HOND 

 
Het is nogal een belasting om al de landingen en draaien te 
maken, hard op de schutting te knallen en vervolgens op top-
snelheid de slalom te nemen. Niet iets dat je zomaar even met 
een jonge hond kunt gaan doen. Maar op welke leeftijd kun je 
dan beginnen met de behendigheidstraining? Dierenartsen en 
fysiotherapeuten zijn het er over het algemeen wel over eens 
dat je dat zeker niet moet doen voordat een hond anderhalf 
jaar oud is. Als een hond twaalf maanden oud is, zal hij niet 
meer groter worden. Maar klaar met groeien is hij dan nog 
lang niet. 
 
Groeischi j f  
Het groeiproces van botten en spieren bestaat uit een aantal 
gedeeltes. Botten groeien met name in de lengte, waardoor 

een bot steeds langer wordt en de hond steeds groter. Dat groeien gebeurt vanuit één punt in 
het bot, de groeischijf. Die groeischijf kun je mooi zien op een röntgenfoto van een jonge 
hond. Er loopt dan een witte streep dwars door het bot. Bij de groeischijf wordt steeds 
nieuw kraakbeen gevormd, dat vervolgens wordt omgezet in bot. Als het bot lang genoeg 
is, moet de groeischijf nog uitharden. Het kraakbeen waaruit de groeischijf bestaat moet 
nog bot worden. Dit proces begint pas als een hond ongeveer één jaar is! Daarnaast moeten 
botten nog leren in welke richting krachten opgevangen moeten worden. Als je bijvoor-
beeld een heupkop van een volwassen hond door zou zagen, dan zie je dat het daarbinnen 
niet geheel massief of geheel hol is. Het bestaat uit een soort pilaren die kriskras door el-
kaar gegroeid zijn. Die pilaren zijn niet willekeurig zo gevormd, maar zo dat krachten door 
die heupkop optimaal kunnen worden opgevangen. Ook dit proces is nog niet klaar als de 
hond een jaar oud is. 
 
Slungels  
Spieren groeien in eerste instantie ook met name in de lengterichting. Vaak hebben ze al 
moeite om de groei van de botten bij te houden. Echt veel kracht hebben ze dan nog niet. 
Daarom zijn veel honden van een jaar nog van die slungels. Voordat je aan de echte behen-
digheidstraining begint moet een hond eerst voldoende spierkracht en conditie hebben op-
gebouwd. Hier moet je actief mee aan de gang. Doe je dit niet, dan loop je de kans dat een 
hond in de aanleerfase van de behendigheid een verkeerd bewegingspatroon aanleert waar-
door de kans op fouten en blessures enorm vergroot is en je niet het optimale qua prestatie 

uit je hond kunt halen. 
 
Verantwoord 
Echt beginnen met de behendigheidstraining kun je dus 
beter pas doen als de hond anderhalf jaar oud is. Ook dan 
is - zeker bij bijvoorbeeld een Duitse Herder - het groei-
proces nog niet afgelopen. Maar als je rustig aan begint, 
niet alles meteen op de maximale hoogte en breedte traint, 
dan kun je op dat moment op een verantwoorde manier 
met de training beginnen. 
 
Zelfbeheersing  
Maar moet ik dan wachten tot mijn hond anderhalf is 
voordat ik iets kan gaan doen op het gebied van behen-
digheid? Gelukkig niet. Er zijn een heleboel oefeningen 
die je al kunt doen en die niet al te belastend zijn voor je 
hond. Sommige al vanaf twaalf weken! Wel moet je vol-
doende zelfbeheersing hebben om niet al verder te gaan in 

een training dan eigenlijk verantwoord is. 

Anne Vermeulen 
met Jaghuch 
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Coördinat ie 
Om goed aan behendigheid te 
kunnen doen, is een goede coör-
dinatie belangrijk. Je kunt dit met 
een pupje, van twaalf weken al 
trainen met een ladder. Leg een 
korte ladder plat op de grond en 
help je hond met een brokje over 
de ladder. Het is de bedoeling dat 
je hond tussen de sporten gaat lo-
pen. Gaat hij per ongeluk toch op 
een sport staan, hetgeen zeker 
gebeurt, negeer dit dan. Hij leert 
vanzelf wel dat het makkelijker is 
om er tussen te gaan lopen. Een 
hond leert zo om bewust zowel 
zijn voor- als achterpoten goed 
neer te zetten. Dit komt o.a. goed van pas als je met de raakvlaktoestellen aan de gang gaat. 
 
Je kunt ook de plank van de wip of kattenloop plat op de grond leggen. Geleid ook nu met 
behulp van een brokje rustig je hond over de plank. Het is nu nog niet erg als je hond een 
keer misstapt zodat hij zonder stress en vallen de beginselen van de kattenloop en wip aan 
kan leren. Zowel bij de ladder als de plank op de grond is het makkelijker om je hond aan 
een tuigje te hebben, in plaats van aan een halsband. Bij deze oefeningen is het belangrijk 
dat je hond zijn kop vrij kan bewegen. Als jij de halsband vasthoudt is dit niet mogelijk 
meer en met een tuigje wel. Daarnaast moet je je hond nogal eens tegenhouden en bijsturen. 
Doe je dit met een halsband, dan ben je eigenlijk continu aan het corrigeren. Met een tuig is 
dit niet het geval. 
 

Kattenloop en schutt ing 
Als de coördinatie oefeningen goed gaan en 
je hond heeft al wat meer kracht (bij onge-
veer vijf maanden), dan kun je aan de gang 
met de raakvlaktoestellen. Alleen de wip 
niet omdat deze nogal een klap geeft bij het 
kantelpunt en dit kan nogal belastend zijn 
voor de rug. De schutting kun je trainen 
door 'm heel laag te zetten waarbij het mid-
den ongeveer een meter hoog is. Geleid je 
hond rustig over de schutting waarbij hij 
zowel de oploop als de afloop goed raakt. In 
eerste instantie aan een tuig en als dit erg 
goed gaat mag het los. Het is vaak makke-
lijk als je zelf al bij de afloop kunt gaat staan 
en iemand anders je hond aan de riem en 
tuig over de schutting helpt. 
 

Dan de kattenloop. Je hond weet nu hoe hij over een smalle plank moet lopen. Begeleid je 
hond aan een tuigje rustig over de kattenloop. Gebruik daarvoor een paar brokjes of een 
speeltje en laat iemand anders aan de andere kant meelopen zodat je hond er niet vanaf kan 
vallen. Als dit goed gaat en je hond heeft nauwelijks nog hulp nodig dan mag deze oefening 
ook los worden gedaan. Maar houd in de gaten dat je hond zowel de oploop als de afloop 
goed helemaal op en af moet lopen. Ook nu is het makkelijk als jij alvast bij de afloop kunt 
gaan staan en iemand anders je hond over het toestel begeleidt. Deze oefeningen hebben al-
leen nog maar tot doel om je hond vertrouwd te maken met het toestel. Je bent nu nog niet 
bezig met een specifieke raakvlakmethode. Als je hond vertrouwd is met het toestel, kun je 
daar wel mee gaan beginnen. Er zijn een heleboel manieren om je hond de raakvlakken aan 
te leren: met behulp van een clicker, een plaatje aan leren raken met een poot, een speeltje 
of brokje op het raakvlak, heel hard doorlopen, een hoepel over het raakvlak, leren zitten, 
liggen of staan op het raakvlak, een laag sprongetje vlak achter het toestel enzovoort. Wel-
ke methode je ook kiest, zorg ervoor dat je het rustig opbouwt en dat het leuk is voor je 
hond om te doen. Uiteindelijk moet je hond immers zo snel en goed mogelijk over de raak-
vlakken gaan. En het is toch schitterend als je hond de raakvlakken al kent als je aan de 
echte training begint. 

Marianne van Proosdij 
en Noëlle 

Marianne wat jonger 
met één van haar  

eerste bekers 
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Tunnel  
Ook de tunnel kun je al snel gaan trainen. Maak de tunnel eerst zo kort mogelijk en lok je 
hond met behulp van een speeltje of brokje door de tunnel. Let daarbij op dat je niet hele-
maal voor de uitgang van de tunnel gaat zitten. Je hond ziet dan niet meer dat de tunnel aan 
de andere kant open is. Snapt je hond de tunnel goed, dan kun je 'm langer maken en in een 
bocht gaan leggen. Leer je hond ook om van grote afstand de tunnel in te gaan. Dit komt je 
later in een parcours van pas. Je hoeft dan immers niet zo ver mee te lopen naar de tunnel 
zodat je in het parcours meer tijd hebt om de positie in te nemen die je graag wilt. 
 

 
 
Paal t jes  
De slalom is één van de meest belastende toestellen voor de hond in de behendigheid. Toch 
kun je met je jonge hond al beginnen met het aanleren van de paaltjes. Gebruik hiervoor de 
channel-wire. Dit toestel bestaat uit twee strips met elk drie palen. Door de strips naast el-
kaar te leggen ontstaat er een soort straatje van palen waar je hond rechtdoor tussendoor 
kan lopen. Aan weerszijden zijn plastic bogen die moeten voorkomen dat je hond te vroeg 
uit het straatje komt of verkeerd het straatje ingaat. In een latere fase ga je de strips steeds 
dichter tegen elkaar aanzetten zodat de palen uiteindelijk op één lijn staan. Maar met onze 
jonge hond doen we dat nog niet. Je laat het straatje zo breed staan dat je hond nog geen 
slalom beweging hoeft te maken om de paaltjes te nemen. Leer je hond om snel door het 
straatje te gaan en beloon met een speeltje. Als je hond het principe van het straatje kent, 
kun je je hond leren om vanuit verschillende hoeken de palen te benaderen. Dit zorgt ervoor 
dat je hond later vanuit elk punt in het parcours zelfstandig de ingang van de palen kan vin-
den, onafhankelijk van jouw positie. Train de paaltjes ook meteen links en rechts, voor en 
achter je hond, zodat het voor je hond later niet uitmaakt waar je loopt. Pas als je hond an-
derhalf jaar oud is, mag je de palen dichter bij elkaar gaan zetten. 
 
Sprongen 
Een goede sprongtechniek is van wezenlijk belang bij de behendigheid. Nu kun je met je 
jonge hond nog niet echt met springen beginnen. Maar je kunt je hond al wel leren dat hij 
tussen de staanders van een sprong door moet en over zo'n balkje moet 'springen'. Als je 
hond dit al kent en je kunt je jonge hond over een aantal sprongen in een rechte lijn sturen, 
dan hoeft hij, als hij later met het echt leren springen begint, zich alleen maar op het sprin-
gen te concentreren. Het springen kun je goed aanleren met behulp van en springstraatje. 
Dit bestaat uit een aantal sprongen met netten er langs. Het voordeel hiervan is dat je hond 
geen fout kan maken en zijn kop in een juiste houding kan houden tijdens het springen. Met 
je jonge hond leg je de latten zo laag mogelijk of zelfs helemaal op de grond. Het gaat im-
mers nog niet om het springen, maar om het principe van tussen de staanders door gaan. 
Loop in eerste instantie samen met je hond tussen de netten door, over de sprongen. Loop 
vervolgens nog een keer samen met je hond tussen de netten door en stop voor de laatste 
twee sprongen. Laat hier iemand je hond vasthouden en ga zelf aan de andere kant van de 
twee sprongen staan. Roep nu je hond naar je toe. Breid dit uit zodat je hond uiteindelijk 
vijf sprongen op rij kan nemen. Ga nu je positie ten opzichte van je hond variëren. De ene 
keer sta je al aan de andere kant en roep je je hond naar je toe, de andere keer loop je mee 
en staat er een helper met een speeltje aan de andere kant. De derde keer blijf je zelfs hele-
maal staan en stuur je je hond zelfstandig over de sprongen. Als je hond de tunnel al kent is 
het een leuke variatie om na het springstraatje de tunnel te leggen. Voor veel honden werkt 
dit goed als beloningstoestel. Ook bij het springstraatje geldt dat je net zo vaak links als 
rechts mee moet lopen zodat het later voor je hond niet uitmaakt aan welke kant je loopt. 
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Richtingscommando's  
Bijkomend voordeel van het springstraatje met de netten is dat je je hond al kunt leren wat 
het commando 'vooruit' betekent. Je hond zal in een parcours vol vertrouwen een rechte lijn 
springen met een snelheid waar menigeen jaloers op kan zijn.  
Daarnaast kun je je hond ook al de commando's links en rechts aanleren. Gooi na het 
springstraatje de bal naar één kant en geef je hond door middel van het commando links of 
rechts aan, naar welke kant je de bal gooit. Doe dat in eerste instantie steeds aan de kant 
waar jij staat of loopt. Als je hond dit goed kent, ga je de bal ook naar links gooien als je 
aan de rechterkant loopt en andersom.  
 

 
 
Je ziet dat er voldoende mogelijkheden zijn om het eerste anderhalf jaar te trainen. Soms 
lijkt het erop, zeker de laatste paar maanden, dat het slechts een eindeloze herhaling van 
hetzelfde is. Toch zul je je dan moeten beheersen en mag je nog niet verdergaan met de be-
hendigheid. Probeer maar nieuwe variaties en spelletjes te verzinnen om het afwisselend te 
houden. Overigens hebben in dat geval waarschijnlijk alleen de bazen er wat moeite mee 
omdat zij graag verder willen.  
Voor de honden is die herhaling helemaal niet erg. Juist die herhaling en een lange tijd 
simpele oefeningen doen, zorgt ervoor dat je hond een fantastische basis heeft om later op 
een goede manier behendigheid te doen en hier lang van te genieten.  
Bron: “Onze Hond” Tekst: Martijn Servaas  

Jacob Muis 
met Alma 

WK selectie 1997 
grote honden 

Staand van L naar R 
Sjaak Nagelkerke, Caty Both 

Anne-Mieke Wijshake 
Pia v.d. Vall, Henri v. Steenis 

Anja Smit (coach) 
Zittend van L naar R 
Dick Lodder (coach) 

Liesbeth Roskam (keurmeester) 
Adri v.d. Bosch (keurmeester) 

Tine Honing-Verbarendse 
(gedelegeerde KNK Cynophilia) 
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TRAINING 
TUNNEL-TUNNEL 

 
Een aantal toestellen die we bij wedstrijden mogen gebruiken zijn in aantal gereglemen-
teerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de paaltjes (8, 10 of 12 stuks) 1x de kattenloop, éénmaal 
de schutting en minimaal? tien sprongen; want ook het maximaal aantal te gebruiken spron-
gen is nog niet gereglementeerd. Maar een aantal andere toestellen is ook niet gereglemen-
teerd. Voorbeeld van dit laatste is de tunnel. Als er meerdere tunnels gebruikt worden in 
een parkoers en als die niet in combinatie gebruikt worden, zul je nooit iemand horen zuch-
ten. Dit wordt anders als ze wel in combinatie gebruikt gaan worden.  
 
De hieronder afgebeelde combinatie (13, 11, 12, 3 en 4) is in 2002, bij een spel op de wed-
strijd in Koewacht, door Jozef van Eester neergezet en aangevuld met sprongen tot een leuk 
trainingsrondje te maken. Let op: de opbouw (is de afstand van sprong 12 en 11 tot de tun-
nels natuurlijk in drie fasen opbouwen bij het trainen.  
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Claudia Posthouwer 
met Perro 

Eugenie van Aalten 
en Darius 

Manon Proost met Luna, Ike v.d. Sluis met Gijs, Peter Hennik met 
Floris, Leen Heijndijk met Cindy en Lia Romein met Noortje 

Bjelka 
van Joke Rijnders 

Skye 
van Naomi den Hartog 

Jessa 
van Tineke de Boer 
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VEEL GESTELDE VRAGEN 
 

Wat betekent  het  f lui ts ignaal  van de  keurmeester  net  
voordat  j e  s tart?  Het fluitsignaal kun je gelijk stellen met een 
armsignaal van de keurmeester. Het betekent allebei dat je mag star-
ten of je positie in de ring innemen als je gereed bent. Let wel! Je 
móét dan niet acuut starten! Komt de hond uit positie, ga dan gerust 
terug om hem terug te zetten. Regel is dat je dat een keer of twee 
kunt doen. Loop de derde keer maar mee; anders wordt het te dol en 
toch maar stressen voor jezelf. Dat je dan nog wat huiswerk te doen 
hebt, staat natuurlijk buiten de discussie.  
 
De tweede betekenis van het fluitsignaal of de armbeweging is dat 
voor de meeste keurmeesters ook het punt is dat je dan een weige-
ring krijgt op de eerste hindernis als de hond er voorbij gaat in plaats 
van erover. In de A-klasse wil een keurmeester met deze regel nog 
wel eens soepel omgaan maar dat is zeker geen regel. 
 
De derde betekenis van het fluitsignaal is, maar daar heb je als hand-
ler niks mee te maken, het sein voor de ringmedewerkers dat er weer 
een combinatie gaat starten en dat ze alert moeten zijn.  

 
Niet  al leen bi j  wedstri jden maar ook op trainingen zie ik  vaak dat  het  
eerste  lat je  val t .  Natuurl i jk  i s  dat  zeker op een wedstr i jd  bi j zonder ba-
len! Wat kan de oorzaak z i jn?  Meestal staat de hond te dicht op de eerste sprong. 
Maar wat is hierbij een goede afstand? Denk er aan dat tijdens het afleggen van een par-
cours de hond al snelheid heeft als hij een sprong voor zich ziet. Dus moet de hond zelf tijd 
hebben om de sprong in te schatten. Een goede afstand is daarom eerst te kijken hoever de 
hond in het midden van een parcours afzet voor een sprong en tenminste deze afstand aan te 
houden voor de eerste sprong bij de start. 
 

Honden worden wel op goede afstand gezet maar 
kruipen beetje bij beetje naar voren als de handler 
zich met de rug naar de hond toe naar bijvoor-
beeld de tweede of derde sprong beweegt. Zo-
doende krijgt de hond alsnog te weinig afstand 
om goed over de eerste sprong te komen. Bijko-
mend punt is dat veel handlers zich door het 
startsignaal (fluitsignaal) van de keurmeester la-
ten beïnvloeden. Ook al zien ze bij het starten dat 
de hond naar voren is gekomen, nadat het fluit-
signaal heeft geklonken, weten ze niet hoe snel 
ze moeten vertrekken. Fout dus! Terug naar de 
hond en deze op de juiste plaats zetten. Door aan 
dit “kruipen” niets te doen, leer je de hond alleen 
maar dat hij naar voren mag kruipen. 
 
En dan nog! Binnen de top twintig van bijvoor-
beeld het C-klassement gaat het om tienden en 

soms honderdsten van seconden. Reden genoeg om de hond ruimte genoeg te geven voor 
de eerste sprong zodat de snelheid bij het passeren van de tijdwaarneming optimaal is. 
 
Wat zi jn de  voordelen van een afs tandstart? Honden rennen sneller dan de 
mens, daarom kan het belangrijk zijn wat meters voor de handler te winnen, zonder dat de-
ze met de hond mee moet lopen. De oefeningen “wachten” en “komen op bevel” zijn hier-
bij dus belangrijk. Als het goed is, dan hebben de honden dit al geleerd bij een (ba-
sis)training. Als je de afstandstart beheerst, geeft dat als bijkomend voordeel dat je een (niet 
te nemen) toestel in de loop van de hond, af kunt schermen of een goede positie in kunt 
nemen voor een volgende sectie toestellen. Ook kan het wel eens handig zijn dat de hond 
schuin ten opzichte van de eerste hindernis wordt geplaatst om zo de hond de juiste richting 
te geven voor het volgende toestel of om een afleidingstoestel te vermijden. Let hierbij dan 
zeker op een goede afstand want dan wordt de sprong “breder” voor de hond en is het risico 
dus groter dat het latje er af gesprongen wordt. 

Zorg ervoor dat de hond de 
sprong goed kan inschatten 
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Mijn hond komt  te  vroeg bi j  de  star t .  Wat  kunnen daar  de redenen voor 
zi jn?  Veel honden letten (naast de benen en voeten) erg op de handen van de baas. Hier-
mee krijgen ze veelal een brokje of worden ze geaaid. Er zijn dus genoeg redenen om aan te 
nemen dat handen bijzonder belangrijk zijn voor de hond. Als de handen naar beneden ge-
houden worden (bijna op kniehoogte) als de hond wordt geroepen en tegelijkertijd gaan de 
handen naar boven, kan het zijn dat de hond geconcentreerd is op de handen of de armen en 
niet meer op het latje. Gevolg is dat het latje valt. Remedie is dan altijd van de hond weg te 
lopen met de handen op borsthoogte en ook vanuit die positie de handen naar boven te be-
wegen als de hond wordt geroepen. Een ander probleem dat zich hierbij voor kan doen, is 
dat de hond eerder komt dan dat de baas dit had gepland. Veelal ligt dit in het feit dat de 
baas een onbewust been-, arm- of handbeweging of zelfs een vingerbeweging maakt alvo-
rens de hond geroepen wordt vóórdat het eigenlijke (bewuste) arm- , elleboog- of handsig-
naal gegeven wordt. Zaak is in elk geval ook dat de hond steeds in de gaten gehouden moet 
worden of je moet je hond volledig vertrouwen (en dat ook onder alle omstandigheden 
kunnen uitstralen). Dan is het soms beter achteruit van de hond weg te lopen in plaats van 
met de rug er naar toe. Tip bij de start is eerst de hond te roepen en gelijk daarna een com-
mando te geven met de arm (hand). En niet andersom! 
 

De hond springt  lat jes  t i jdens een 
training of op  een wedstri jd .  Sommi-
gen zeggen dat  dat  aan de hond l ig t  
en weer  anderen beweren dat  de 
handler  de oorzaak is .  Hoe z i t  dat  e i -
genli jk?  De belangrijkste fout van de handler 
dat deze (ongewilde) attentiecommando’s aan 
de hond geeft. De armen naar beneden bewegen 
als de hond in het zichtveld van de handler is, 
werkt vlak en laag springen van de hond in de 
hand en het risico van een latje springen. Im-
mers we bewegen altijd de arm naar beneden als 
we de hond naar ons toeroepen! Er moet dus 
zoveel mogelijk met de hand en de arm boven 
de heup of schouderlijn gewerkt worden om de 
hond "hoog" te houden. Maar om dit probleem 
aan te pakken moet je eerst een test uitvoeren 
om te weten wie de oorzaak is van vallende 

latjes; de hond of de handler. Hoe doen we dat. We beginnen bij de hond (Large). Stel een 
vijftal sprongen op in rechte lijn met een onderlinge afstand variërend van vijf tot zeven 
meter en met een lathoogte van de eerste sprong op 45 cm. de tweede op 55, de derde op 
50, de vierde op 55 en de laatste weer op 45. Je laat de hond wachten (of de instructeur 
houdt hem vast; een meter of drie vóór de eerste hindernis) en je stelt je op achter de laatste 
hindernis en laat de hond naar je toekomen met een stemcommando. Hierbij is het belang-
rijk als handler niet te bewegen met armen en handen. We roepen dus de hond en zeggen 

daarna niets meer. Een derde (ervaren) persoon kijkt (op hoogte van de 
middelste sprong) of de hond zelf de sprongen inschat en hoe hoog de 
hond boven de sprongen springt. Gooit de hond latten dan ligt het dus 
duidelijk aan de hond. Gooit de hond er dan geen latten af, dan ligt het 
dus duidelijk aan de handler. Maar aan wat dan? 
 
Als het aan de hond ligt dan beginnen we van voor af aan; dus sprongen 
op verschillende hoogte maar vanaf laag beginnen om de hond te leren 
zelf de spronghoogte in te schatten. We moeten hierbij zoveel mogelijk 
de invloed van de handler uitschakelen. (Zie de oefening zoals hierboven 
is omschreven.) Een bijkomende (en veel gemaakte) fout is dat de aan-
wijsarm stil wordt gehouden terwijl met de andere arm gemolenwiekt 
wordt om de handler tijdens het rennen in balans te houden. Velen reali-
seren zich niet dat een hond veel meer reageert op iets dat (meer) be-
weegt dan op iets wat (bijna) niet beweegt = de aanwijsarm. 
Nog een veel gemaakte fout is dat een handler de verbale commando’s 
niet op het juiste moment geeft. Veelal is dit te laat en of te lang zodat de 
hond uit concentratie gebracht wordt net tijdens het inschatten van een 
sprong. Vooral zie je dit als de laatste lettergreep te luid wordt uitge-
sproken; vóóó-RUIT bijvoorbeeld. En dan werkt het commando niet 
meer als richtingscommando maar als een attentiecommando. 

Marco 
de hond van  

Corrie Jansen 

Judith Vlam 



 415

Soms komt het  voor dat  de  hond onder een hindernis  door loopt .  Hoe 
komt dat?  In de meeste van deze gevallen gebeurt dit als er met één legger gewerkt 
wordt. Als je altijd getraind hebt met meerdere latten is het daarom niet verstandig in bij-
voorbeeld een tiende les plotseling met een enkele legger te beginnen. Een goede opbouw 
en variatie aanbrengen is ook hierbij van belang. In de beginfase begin je de sprongen aan 
te leren op een lage stand (bijvoorbeeld 40 centimeter). Dit is dan enkel om de geleiders 
goed om te leren gaan met hun commando's. Zodra dit het geval is, kunnen de sprongen 
stapsgewijs naar de normale hoogte. Dan pas ga je er toe over om te trainen met één legger. 
Om de hond voldoende steun te geven, kun je in het begin een tweede legger op de grond 
leggen. Ook is het belangrijk dat de bazen een balletje goed gericht kunnen gooien. Niet 
vlak boven een latje maar er, naar gelang de grootte van de hond, zo'n 30 tot 40 centimeter 
boven. Nooit bovenhands gooien; altijd onderhands.  
 

Wat is  banking?  Banking is 
het in het midden aanraken van een 
toestel. De muur, vertesprong of de 
band zijn hierbij de belangrijkste, 
en dan afzetten door de hond. Ban-
king op de sprongen komt bijna 
niet voor en als dit voorkomt is dit 
bij de kleine honden, want sommi-
ge typen van honden hebben, ge-
zien hun bouw, wat meer moeite 
met springen. Wel zien we het 
banken meer voorkomen bij de 
muur. Veelal komt dit doordat 
eerst de sprongen zijn aangeleerd 
en er dan "even" de muur bijgezet 
wordt om deze te oefenen. Vergeet 
niet dat de muur voor de hond een 
ondoorzichtig toestel is en dat bij 
dit toestel zeker ook de tijdsop-
bouw van de normale hordes hoort. 

Bij de kleine honden vormt de muur naast de hoogte ook een soort vertesprong. Hierbij is 
zeker een goede opbouw van belang. Zorg dat de muur bij de kleine honden niet te breed is 
en dat anders de hoogte op ongeveer 35 centimeter gehouden moet worden om het niet ex-
tra moeilijk te maken in de aanleerfase. Voor kleine honden is het daarom gemakkelijker 
eerst de vertesprong aan te leren en daarna pas aan de slag te gaan met de muur.  
 
De posi t ies  op  de  tafel  z i jn afgeschaft .  Moet  ik  daar dan nog op t rai -
nen?  Het is belangrijk dat we aandacht besteden aan de posities zit, staan en af op de tafel. 
Ook al is een voorgeschreven positie niet meer verplicht. De ene hond staat nu eenmaal 
gemakkelijker dan dat hij gaat liggen of zitten of omgekeerd. Door de verschillende posities 
te oefenen weet je welke positie het best werkt bij je hond. Leer hierbij de hond langer dan 
vijf tellen wachten en laat de handler, als de hond de positie beheerst, van positie verande-
ren. Naar de hond toe en verder van de hond vandaan zodat de baas al een positie ten op-

zichte van het volgende te nemen toestel in kan 
nemen. Als de hond te vroeg van de tafel komt is 
dit meestal het gevolg van dubbel-handling. Dit 
houdt in dat de baas een onbewuste handeling 
met de arm(en), hand(en) of een been maakt en 
dat de hond hier direct op reageert.  
 
Is  te l len op de tafel  belangri jk?  Het 
meest bediscussieerde toestel is de tafel. Velen 
zijn van mening dat het net wel iets sneller tellen 
door de keurmeester competitievervalsing is. Na-
tuurlijk zit hier een kern van waarheid in maar 
het tellen zelf zal, mits goed uitgevoerd niet het 
grootste tijdverschil opleveren maar het moment 
wanneer gestart wordt met tellen. Verder moet er 
altijd door de keurmeester geteld worden als hij 
stilstaat. Als er gelopen wordt, zal het telritme 
ongewild afgestemd worden op het loopritme. 

Elisabeth Stam 

Mieke Roos 
met Ted 
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Zijn er  nog speciale  dingen waar ik  op moet  le t ten 
bi j  het  aanleren van de  band?  De band wordt aange-
leerd op die hoogte dat de hond een klein sprongetje moet ma-
ken om er door te kunnen. Let op dat de baas zijn hand niet vóór 
de band houdt maar er achter. In het eerste geval moet hij name-
lijk de hand terugtrekken en het is dan niet uitgesloten dat de 
hond de hand volgt en dan dus juist niet door de band gaat maar 
er rond of er onderdoor. De hond vóór de band, de lijn door de 
band, de baas achter de band en dan oog- en handcontact door 
de band met de hond laten maken en vervolgens lokken is ook 
een methode. Let er ook op dat het commando "band" niet te 
laag wordt uitgesproken zodat het een appèl-commando wordt 
en de hond zodoende niet gemakkelijk met de voeten van de 
vloer gaat. Mensen hebben ook nogal eens de neiging naar het 
middelpunt van de band te wijzen waarbij de hand dus laag 
wordt gehouden en tezamen met het laag uitgesproken woord 
"band" brengt dit de hond in verwarring en deze zal er dus niet 
spontaan door gaan. Dus: met de hand naar minimaal de boven-
kant aanwijzen en een opgewekt commando voeren, is de beste 
manier om de hond het toestel aan te leren. Als de hond een-

maal los de band doet kunnen we er meer vaart inbrengen door een balletje door de band te 
gooien. En ook hierbij eerst droog oefenen (zeker de dames?!) met het gooien van het balle-
tje. Sommigen leren de band aan met een sprongetje voor de band zodat de onderkant en de 
zijkanten afgeschermd wordt. Een prima methode maar het is beter die achter de band te 
plaatsen want de hond moet geconditioneerd worden op de band en niet op de afscherming. 
 
Mijn hond bankt  op  de vertesprong.  Wat  i s  hier  tegen te  doen?  De verte-
sprong is het gemakkelijkst aan te leren als de hond de sprongen op de hoogste stand be-
heerst. Het is verder belangrijk dat de hond altijd recht voor de sprong (+/- 3 meter) ge-
bracht wordt alvorens het commando gegeven wordt. Leer eerst de korte vertesprong goed 
nemen, alvorens meer segmenten toe te voegen voor meer lengte. 
 
Als honden toch moeite hebben met ver springen kan een sprong op de laagste hoogte in 
het midden van de vertesprong geplaatst worden. Zo bewerken we dat de hond meer hoogte 
krijgt die in deze combinatie een langere sprong oplevert. Het beste is echter gelijk het bal-
letje vlak voor de hond door de vertesprong te gooien. Bijna alle honden krijgen hierdoor 
voldoende snelheid om het toestel goed te nemen. Het belangrijkste is hierbij weer dat het 
gooien van het balletje op het juiste moment en op de juiste hoogte gebeurt. Even droog oe-
fenen dus van tevoren. 
 

Mijn hond springt  van het  aflo-
pende gedeel te  van de schut t ing 
of  van de kat tenloop.  Wat kan 
hiervan de oorzaak zi jn?  Ook hierbij 
is het weer zinvol om een test te doen. Laat 
de handler de hond springen of springt de 
hond zelf van het afloopgedeelte zonder 
het raakvlak te raken. De uitvoering van 
een test. Laat de instructeur de hond vast-
houden met de voorvoeten op het op-
loopraakvlak. Ga als handler achteraan het 
toestel staan en als de hond door de in-
structeur losgelaten wordt, roept de handler 
de hond. Als de hond in het zicht van de 
handler is, gaat deze achteruit zonder de 
voeten van de grond te bewegen. Schuife-
len dus. Kijk nu wat de hond doet. Loopt 

hij door tot aan het einde dan ligt het probleem dus bij de handler en niet bij de hond.  
 
Als het probleem bij de handler ligt: Knieën hoog optillen, armen of ellebogen bewegen, 
naar voren buigen met het lichaam; allemaal factoren of een combinatie ervan kunnen de 
oorzaak zijn. Maar deze zijn niet uit te leggen op papier of door het maken van een foto. 
Goed kijken door de instructeur zal wellicht het euvel aanwijzen of het bekijken van een 
video-opname in slow-motion.  

Ted v.d. Knaap 
met Nora 
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Ook kan er een dubbel commando gegeven worden. Sommige 
bazen gebruiken de hand vlak voor de kop van de hond en ge-
bruiken daarbij een wachtcommando. Als ze daarbij dan wel 
hun been naar voren doen kan dit voor de hond een "extra" 
commando zijn om van het toestel af te springen. Want vergeet 
niet dat de hond al bij een puppy-cursus, en in het dagelijks le-
ven, heeft leren reageren op de benen van zijn baas. Rechter-
voet eerst weg was wachten en linkervoet eerst weg was vol-
gen. Naast het been kan ook een hand, arm, schouder of een el-
leboog al een extra commando zijn voor de hond.  
 
De handler hangt over het contactvlak. Als de baas over het af-
loop-contactvlak gaat hangen, ook om de hond te belonen, dan 
heeft dit altijd tot gevolg dat de hond zijwaarts van de baas af 
het contactvlak verlaat. In het begin is dit heel weinig maar je 
zult zien dat dit allengs meer wordt totdat zelfs heel het vlak 
gemist wordt. In vele gevallen zul je ook zien dat de baas de 
hond op deze manier wegdrukt op het contactvlak. 

 
De handler beloont op het verkeerde moment. Belonen op het contactvlak is heel belangrijk 
om de hond te conditioneren. Als de hond wordt beloond op het gras omdat de handler te 
laat was dan wordt de hond dus beloond om op het gras te staan en niet op het contactvlak. 
 
Tip: veel mensen bewegen zich heel dicht naar het afloopvlak met het lichaam. Probeer ook 
eens verder van het afloopvlak een positie in te nemen en kijk dan wat de hond doet. Het is 
zeker niet uitgesloten dat hij dan verder naar beneden loopt. En ligt het toch aan de hond; 
dan is er maar één remedie. Opnieuw en stap voor 
stap conditioneren. 
 
Ook kan het zijn dat de baas teveel snelheid heeft 
(of teveel snelheid gaat maken om toch maar vóór 
de hond bij het afloopvlak te zijn. Een hond hoort 
dit aan de snelheid waarmee de voeten van de 
baas vooruitgaan en zelfs ook welke richting ze uit 
gaan. Ook hier is het dus zaak dat de baas even stil 
blijft staan en met de arm naar beneden wijst of de 
hond elke keer beloont als deze zit of staat op het 
contactvlak. Telkens een brokje aan het eind van 
het afloopvlak leggen is hierbij ook een goede me-
thode; maar dit heeft weer zijn prijs door het ver-
liezen van een aantal tienden van seconden.  
 
Mijn hond mist  wel  eens het  oploopvlak.  Wat kan ik  hieraan doen?  Een 
attentiecommando voordat de hond het oploopvlak bereikt is goed om de hond net even af 
te remmen en hem die snelheid te geven dat hij het oploopvlak met één of meerdere voeten 
aanraakt. Let er op dat de hond ook geen wedstrijd gaat houden met de handler op de schut-
ting of de kattenloop; om wie het eerst bij het afloopvlak is. Het is het beste dat de handler 
op het moment van de oploop zelf even stil staat en met de arm naar beneden wijst en ver-
volgens in een door hem of haar te bepalen tempo naar het einde loopt. 
 

 

De “zoekmethode?” 
Kesmo van 

Ineke Happée 

Dua van 
Nico Kater 

Tanja Wiersma 
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Wat voor fouten en weigeringen kennen we bi j  de  paal t jes  en wat  i s  er  
aan te  doen?  Er zijn verschillende methodes om de paaltje aan te leren: de chanell-wire-
methode, de schaatsmethode en paaltjes schuin in de grond plaatsen en de opeenvolgende 
methode. Alle methodes zijn succesvol gebleken en ook is de chanell-wire-methode erg 
goed na de andere methoden omdat hiermee de hond meer snelheid gegeven kan worden en 
het zelfstandig werken in de paaltjes bevorderd wordt. De chanell-wire-methode is dus één 
van de meest succesvolle. Wel kan het afbouwen van de “wires” problemen geven. Meestal 
wordt gestart met het afbouwen door eerst een middelste “wire” weg te nemen en uit het 
midden verder af te bouwen. De honden die niet op de palen geconcentreerd zijn maar op 
de “wires”, lopen kans uit de palen te komen. Een alternatief kan zijn niet de “wires” weg te 
nemen maar ze af te bouwen naar beneden (totdat ze op de grond liggen) en dan pas over te 
gaan tot het wegnemen ervan. 
 
De hond weigert op het eerste paaltje! Veel bazen geven het commando "paaltjes" of iets 
dergelijks om de hond in dit toestel te sturen. Hierbij is het belangrijk dat een gedeelte van 
het commando niet wordt gegeven terwijl de hond al in het eerste poortje is of zelfs al ver-
der. Zeker bij het aanleren van dit toestel zal de hond op de laatste lettergreep kunnen rea-
geren en uit zijn ritme gaan door dit attentiecommando.  
Een tweede reden kan zijn dat de insteek te schuin wordt genomen; een hoek van ongeveer 
30º is ideaal om de hond vloeiend te kunnen sturen. Ook is het van belang dat de baas met 
het lichaam niet te dicht naar de paaltjes loopt omdat de hond dan het eerste paaltje aan zijn 
rechterkant ziet. Dit heeft tot gevolg dat de hond aan de verkeerde kant de paaltjes ingaat en 
heeft ook een weigering tot gevolg. 
 
De hond mist tussentijds een doorgang of mist de doorgang op het einde! Het missen van 
een doorgang is meestal te wijten aan het feit dat de hond uit zijn ritme gehaald wordt. Dit 
komt door een ander dan normaal verbaal (belonen met de stem dat dan als ongewild als at-
tentiecommando overkomt) of non-verbaal commando door de handler (alvast wegstappen 
naar het volgende toestel). Vergeet hierbij niet dat de meeste honden ongeveer op de helft 
van de paaltjes meer snelheid maken; als de geleider hier zijn commando-tempo niet op aan 
kan passen, geeft dit als resultaat dat de hond een doorgang gaat missen. Bij het missen van 
een doorgang op het einde is hetzelfde als hiervoor is omschreven van toepassing maar 
hierbij komt nog dat het ritme voor de hond wordt onderbroken als de baas in ademnood 
komt. Oplossing in beide gevallen is gewoon niets te zeggen en alleen steun te geven met 
het linkerbeen De hond op het einde te belonen met het weggooien van een balletje doen 
we om de hond meer snelheid te geven; maar wacht hiermee totdat de hond het laatste 
poortje heeft genomen. Let hierbij ook op bewegingen met de hand of arm om het balletje 
te pakken of te gooien. 
 
Alle hiervoor geschetste problemen duiden op het feit dat de hond niet zelfstandig de paal-
tjes kan nemen en dus steeds (te veel) de steun van de handler nodig heeft. Het trainen van 
de chanell-wire-methode is nu zeker aan te bevelen; tezamen met het balletje als beloning 
op het eind zullen de problemen veelal opgelost worden. Gooi niet steeds het balletje de-
zelfde richting uit en loop als handler links en rechts van de paaltjes om anticiperen te 
voorkomen. 
 

Foutje bi j  de f inish?  In Nederland is 
de laatste hindernis meestal ook de finish, 
in het buitenland wordt soms een aparte 
finishlijn gebruikt. Voor de handler is het 
belangrijk dat deze mee blijft lopen tot en 
met de laatste hindernis om de hond de 
laatste meters niet te laten vertragen. 
Neem bij het verkennen een punt voorbij 
de finish in je op waar je naar toe zult lo-
pen; dat geeft de minste kans op vergis-
singen. Stamp niet met de voeten op de 
grond, of slaak een overwinningsgeluid 
voordat de hond geland is na de laatste 
hindernis. Houd er ook rekening mee dat 
vooruitsturen op grotere afstand training 
vergt. Niet iedere hond is er gelijk aan toe 
om meer dan zeven meter vooruitgestuurd 
te worden. Tekst: Piet Plasmans  
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WISSELS, WISSELS  
EN NOG EENS WISSELS 

 
In de beginjaren van de agility werd elk parcours helemaal met de hond aan de linkerkant 
van de handler gelopen. Moest je een keer linksaf slaan, dan liep je als handler gewoon de 
buitenbocht. Met de snelheid waarop de honden tegenwoordig over het parcours heen gaan 
is dat nu ondenkbaar. Wil je een parcours een beetje fatsoenlijk rondkomen, dan zul je zo-
wel met je hond aan de linkerkant als aan de rechterkant moeten kunnen lopen. Daarbij 
moet je tijdens het parcours van kant kunnen wisselen. 
 
Om van positie ten opzichte van je hond te wisselen kun je verschillende technieken ge-
bruiken. Elke techniek kent zo z’n eigen voor- en nadelen. Welke wissel je kiest is afhanke-
lijk van je hond en van de situatie waarin je de wissel moet maken. In dit artikel zullen drie 
manieren om te wisselen worden besproken met daarbij een paar oefeningen om de wissels 
te trainen. 
 

Klassieke  wissel  
De allereerste wissel die ooit bedacht werd was de wissel achter je hond langs. 
Omdat dit de eerste techniek was om te wisselen wordt dit de klassieke wissel 
of standaard wissel genoemd. Ook wordt er wel eens gesproken over achter je 
hond kruisen. In feite komt het erop neer dat je je hond voor je uit stuurt naar 
het volgende toestel waarbij jij zelf achter je hond kruist naar de andere kant 
van de hond. (Zie figuur 1). Ook al is dit de eerst bedachte techniek, het wil 
niet zeggen dat het de makkelijkste techniek is. In tegendeel. Het maken van 

een vloeiende klassieke wissel kan erg moeilijk zijn. Voorwaarde hiervoor is dat de hond 
voor de handler uit wil werken. Als je hond niet voor je uit naar het volgende toestel wil, 
dan wordt het moeilijk om er achter langs te kruisen. De klassieke wissel wordt het meest 
gebruikt in situaties waarin de hond veel snelheid heeft en het voor de handler onmogelijk 
is om voor de hond te komen. Bijvoorbeeld als de toestellen in een rechte lijn achter elkaar 
staan. Daarnaast zijn er situaties in het parcours waardoor je wordt gedwongen om even te 
blijven wachten of aan een bepaalde kant te lopen. Anders zou de hond bijvoorbeeld naar 
een verkeerd toestel kunnen gaan. Als je daarna naar de andere kant moet wisselen, kan de 
klassieke wissel een heel goede oplossing zijn. Een voordeel van de klassiek wissel is dat je 
zelf niet zo snel hoeft te zijn. Je kunt je hond voor je uit laten gaan en hoeft daarna pas een 
wissel te maken. Daarbij heb je als voordeel dat je dan heel goed het overzicht bewaart. Je 
hond is voor je en je kunt zowel je hond als het toestel waar je naartoe wilt goed zien. 
 
Een nadeel van de klassieke wissel is dat je hond wel voor je uit moet willen gaan. Niet alle 
honden doen dit graag en als je tegelijk bij het volgende toestel aankomt, dan wordt het 

moeilijk om er nog achter te wisselen. Een ander nadeel is dat je 
hond niet goed kan zien waar je als handler mee bezig bent. Voor 
je hond kan het dus als een verrassing komen dat je ineens aan de 
andere kant loopt. Een gevolg hiervan kan zijn dat je hond de ver-
keerde kant opdraait. Jij loopt links en je hond draait naar rechts. 
Een ander gevolg is dat je hond in de lucht zijn richting wat wil 
wijzigen waardoor hij zijn zwaartepunt verandert, daardoor zijn 
poten wat laat zakken en dan een latje van een sprong eraf gooit. 
Nog een nadeel kan zijn dat je wat minder controle hebt over je 
hond. Je hond gaat immers voor je uit en als er meerdere toestellen 

zijn waar hij naartoe kan, dan moet je hem wel goed naar het juiste toestel kunnen sturen. 
Als je de klassieke wissel wilt gaan oefenen is het belangrijk dat je eerst gaat oefenen dat je 
hond vooruit gaat. Begin hiervoor met een aantal sprongen recht vooruit en laat een helper 
aan de andere kant van de sprongen met een motivatie staan (speeltje of een bakje met een 
brokje). Als de hond goed vooruit wil gaan dan kun je de sprongen neerzetten zoals in fi-
guur 2. Begin zelf aan de linkerkant van sprong 1 en wissel tussen sprong 2 en sprong 3 
achter je hond naar de rechterkant, zodat je met sprong 4B eindigt. Je hond zal gaan draaien 
na de sprong waarvoor jij de wissel hebt gemaakt. In dit geval dus sprong 3. Belangrijk 
hierbij is dat je van de linker staander van sprong 2 in een schuine lijn naar de rechter 
staander van sprong 3 loopt. Veel mensen zijn geneigd om eerst rechtdoor richting sprong 3 
te lopen en dan stappen ze ineens snel naar de rechterkant. Op die manier komt de wissel 
voor de hond te onverwacht en zal het eerder fout gaan. Uiteraard oefen je de oefening ook 
andersom. Dus aan de rechterkant van sprong 1 beginnen en eindigen met sprong 4A. 

Japie 

Figuur 1 

Figuur 2 
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Belgische wissel  
De Belgische wissel, of front-cross is een wissel waarbij je voor je hond wisselt. 
Deze wissel wordt in Nederland “Belgische” wissel genoemd omdat Nederlandse 
handlers dit de eerste keer gezien hebben toen een Belg deze wissel maakte. In-
ternationaal is de term front-cross gebruikelijker. Bij de Belgische wissel draai je 
voor je hond waarbij je je hond continu blijft aankijken. (Zie figuur 3). 
 

De Belgische wissel wordt veel gebruikt in een bochtig parcours waarbij je makkelijk voor 
je hond kunt komen. Ook als een hond in een tunnel zit die in een bocht loopt is het vaak 
makkelijk om een Belgische wissel te maken. 
 
Een voordeel van de Belgische wissel is dat het voor je hond heel duidelijk is waar jullie 
naartoe gaan. Hij ziet jou immers voor zich en zal zich daarop richten. In situaties waarin 
de hond wat minder snelheid heeft is de Belgische wissel vaak ook makkelijker uit te voe-
ren dan de klassieke wissel en zal het je ook tijdwinst opleveren omdat je bochten economi-
scher kunt maken. Een derde voordeel is dat je wat meer controle hebt over je hond. Je bent 
voor je hond waardoor je toestellen die je niet moet hebben kunt blokkeren.  
 

 
Een nadeel van deze wissel is dat je wel voor je hond moet kunnen komen. Bij de wat snel-
lere honden kan dat soms moeilijk zijn. Een ander nadeel is dat je een rondje draait waar-
door je even je oriëntatie kwijt kunt zijn. Een klein moment sta je met je rug naar het vol-
gend toestel dus je moet wel goed weten waar je naartoe wilt.  
Nog een nadeel kan zijn dat je je hond wat remt in zijn snelheid. Je bent voor hem en als je 
er wat dicht voor bent, dan kun je de weg die je hond moet lopen net even blokkeren. Dit 
gaat dan ten koste van je snelheid. 

 
Belgische wissels kun je op veel verschillende manier oefenen. 
Voorwaarde is dat je voor je hond kunt komen, dat je hond een 
bocht moet maken en dat de snelheid van de hond in het begin 
niet te hoog is. Het makkelijkst is om te beginnen met een Bel-
gische wissel na een tunnel. Daarna kun je meer met Belgische 
wissels bij sprongen gaan oefenen. Een voorbeeld van een oe-
fening met tunnel zie je in figuur 4. Als de hond eenmaal naar 
de tunnel gaat kun je zelf naar de andere kant van de tunnel lo-
pen en met je gezicht continu naar de uitgang van de tunnel ge-

richt draai je een rondje zodat je aan de andere kant van de tunneluitgang komt. Je hond zal 
draaien na het toestel waarna jij de Belgische wissel hebt gemaakt. In dit geval dus de tun-
nel. Ditzelfde idee kun je ook doen in een vergelijkbare opzet met sprongen, maar dan is 
het wat moeilijker. Uiteraard kun je deze oefening ook in spiegelbeeld trainen zodat je bei-
de kanten even goed beheerst. 

Figuur 4 

Figuur 3 
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Ital iaanse wissel  
De Italiaanse wissel wordt nog niet zo lang gebruikt in de agility. Deze wissel wordt 
ook wel Franse wissel, blinde wissel of blind-cross genoemd. De wissel lijkt erg op 
de Belgische wissel. Je wisselt namelijk ook in dit geval voor je hond, maar met het 
verschil dat je niet met je gezicht naar je hond draait. In feite blijf je gewoon in je 
looprichting lopen waarbij je voor je hond zijn baan kruist. Zie figuur 5. Op het 

moment dat je bijna gaat kruisen kijk je over je ene schouder naar je hond en meteen nadat 
je de baan van de hond bent gekruist kijk je over je andere schouder naar je hond. 
 
Net als de Belgische wissel wordt de Italiaanse wissel meer gebruikt in een bochtig par-
cours waarbij je voor je hond kunt komen. Maar er is wel een verschil tussen het effect en 
de mogelijkheden van beide wissels. Bij de Italiaanse wissel blijf je rechtdoor lopen waar-
door je zelf meer snelheid houdt. Hierdoor is de Italiaanse wissel soms wel te halen in situa-
ties waarin je de Belgische wissel niet haalt. Daarnaast zorgt een Italiaanse wissel over het 
algemeen voor een wat ruimere bocht van de hond dan ten opzichte van de Belgische wis-
sel. In de ene situatie is dat een voordeel en in de andere situatie een nadeel. 
 
Een voordeel van de Italiaanse wissel is, net als bij de Belgische wissel, dat het voor je 
hond duidelijk is waar je naartoe gaat. Daarnaast blijf je veel snelheid houden hetgeen de 
snelheid van je hond ten goede kan komen. Tot slot heb je voor de Italiaanse wissel minder 
tijd nodig waardoor het voor de handler vaak makkelijker te halen is. 
 
Een nadeel van deze wissel is dat je wat minder controle hebt dan bij de Belgische wissel. 
Een klein moment heb je namelijk je hond in je rug en kun je niet zien wat hij doet. Van-
daar ook de term blinde wissel. Ook kan het moeilijk zijn om goed van kant te wisselen zo-
dat je hond je begrijpt. Hij moet wel door hebben dat je een wissel maakt. 
 
De Italiaanse wissel kun je in eerste instantie met dezelfde opzet oefenen als de Belgische 
wissel. Zie figuur 4. Als je dan gaat wisselen tussen de tunnel en sprong 4 draai je nu alleen 
niet met je gezicht naar de tunnel, maar blijf je als het ware rechtdoor lopen. Belangrijk 
daarbij is dat je goed over je schouders kijkt. In deze oefening zo lang mogelijk over je lin-
kerschouder en zodra je de baan van de hond kruist, kijk je zo snel mogelijk over je rechter-
schouder. Daarbij is ook je handgebaar erg belangrijk. Linkerarm naar beneden zolang je 
over je linkerschouder kijkt en rechterarm naar beneden zodra je over je rechterschouder 
kijkt. Op deze manier blijf je zoveel mogelijk controle houden. 
 

 
Welke wissels je uiteindelijk zult gaan gebruiken hangt van jou, je hond en het parcours af. 
In ieder geval is het belangrijk om alle technieken zowel links als rechts goed te oefenen. 
Hoe meer technieken je beheerst, hoe meer mogelijkheden je hebt in een parcours en hoe 
beter je de technieken beheerst, hoe soepeler de wissels zullen lopen. Veel succes en veel 
plezier met oefenen. Bron: “Onze Hond” Tekst: Martijn Servaas  

Leen Vroegop  

Figuur 5 
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DE AGILITY-COACH 
WIE KENT ZE NIET? WEDSTRIJDLOPERS DIE DOOR DE ZENUWEN 

NIETS MEER VAN ALLE WIJZE LESSEN ONTHOUDEN. 
COMBINATIES DIE DE KAMPIOEN ZIJN VAN DE TRAININGEN, 

MAAR OP WEDSTRIJDEN .  .  ?  HANDLERS DIE NOOIT HET 
PARCOURS KUNNEN ONTHOUDEN. HANDLERS DIE BEST EENS 
EEN WEDSTRIJDJE ZOUDEN WILLEN PROBEREN, MAAR HET 

VANWEGE DE ZENUWEN TOCH MAAR LATEN 
 

In de meeste sporten bestaan vergelijkbare problemen. De oplossing? Mensen worden ge-
coached bij wedstrijden. De coach probeert op wedstrijden de sporter optimaal te laten 
presteren. Is dit bij agility ook mogelijk? 
 
WK 
Op het wereldkampioenschap agility worden de handlers al jaren begeleid door maar liefst 
twee coaches. Een coach is verantwoordelijk voor allerlei organisatorische zaken en de an-
der begeleidt de handlers meer inhoudelijk. Deze coach leidt de speciale trainingen, helpt 
bij het verkennen van de parcoursen en reflecteert op de prestaties. Op een WK zijn daar-
naast ook nog zaken als strategie belangrijk, omdat het kampioenschap uit zowel een indi-
vidueel- als een teamdeel bestaat. 
 

Niveau 
Niet alleen op topniveau is een coach 
belangrijk. Juist beginnende wedstrijd-
lopers kampen vaak met onzekerheden 
en zenuwen. Zowel gevorderde- als 
beginnende handlers kunnen te maken 
krijgen met problemen die zich alleen 
op wedstrijden voordoen. Zo kan een 
hond op trainingen altijd keurig de 
raakvlakken raken, terwijl dezelfde 
hond deze op wedstrijden vrijwel zon-
der uitzondering mist. Ook bekend zijn 
de honden die op trainingen netjes bij 
de start blijven wachten, terwijl ze op 
wedstrijden binnen de seconde ver-
trokken zijn. 
 
Kwali tei ten 
De genoemde problemen geven al aan 
dat een coach over veel kwaliteiten 
moet beschikken. Hij dient inzicht in 
de training van hond en handler te heb-
ben, wedstrijdprestaties te kunnen ana-

lyseren en daarnaast over vaardigheden beschikken om de handler mentaal te ondersteunen. 
De instructeur lijkt voor deze taak dan ook bij uitstek geschikt. Hij geeft immers al training 
en kent daardoor de combinatie en de problemen die zij hebben. Bovendien heeft een in-
structeur de mogelijkheid om aan de hand van gerezen problemen op wedstrijden de trai-
ningen af te stemmen. Een aantal aspecten gooit echter roet in het eten. 
 
Praktisch 
De meeste instructeurs zijn zelf ook handler. Veel cursisten vinden dit heel belangrijk, om-
dat een instructeur die handler is vaak goed op de hoogte is van allerlei ontwikkelingen en 
"weet hoe het voelt". Dit heeft echter als nadeel dat deze instructeur op wedstrijden zijn 
prioriteiten bij zijn eigen prestaties zal hebben. Hoeveel mensen willen nog even een cursist 
helpen vlak voordat zij zelf moeten starten? En zal hij de warming-up van de eigen hond 
verwaarlozen, omdat het rondje van de cursist bekeken moet worden? Een ander praktisch 
probleem is de investering in tijd. Stel je de instructeur eens voor die zelf in de C-Large 
loopt en cursisten coached in A-, B- en C-Medium. Hij is vrijwel ieder weekend twee dagen 
op pad. Dit alles komt dan bij de trainingen die doordeweeks 's avonds gegeven moeten 
worden. Daarbij zijn de afstanden naar wedstrijden, en dus de kosten, vaak aanzienlijk. Het 
aantal instructeurs dat als coach op kan treden onder deze condities zal minimaal zijn. De 
bezwaren zijn echter nog niet volledig. 

?? 
?? 

Shanna 
Van Carla Stuiver 
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Psycholoog 
Een coach dient de handler ook mentaal te begeleiden. Hierdoor is een handler niet te ze-
nuwachtig, maar ook niet te nonchalant. Heeft hij zelfvertrouwen zonder overmoedig te 
worden en kan hij teleurstellingen verwerken zonder in de put te raken.  
 
Veel instructeurs weten veel van agility. Zij weten idealiter hoe je toestellen veilig aanleert, 
hoe een Belgische wissel geoefend moet worden en welke raakvlakmethode geschikt voor 
jou is. Ze weten meestal ook het een en ander van honden; hoe je ze het best kunt motiveren 
bijvoorbeeld. De goeden beschikken daarnaast over didactische kwaliteiten: een duidelijke 
uitleg kunnen geven aan een groep, fouten terugkoppelen, verbeteringen voorstellen. 
 
Een coach gaat nog een stapje verder, hij moet echt verstand van mensen hebben. Om naast 
verstand van honden, van agility en van het lesgeven aan groepen ook nog over psychologi-
sche kwaliteiten te beschikken is wel erg veel gevraagd van de instructeur. 
 
Hopeloos 
Betekenen deze problemen dat coaching niet mogelijk is in agility? Dat zou een sombere 
conclusie zijn. In een tijd waarin de agility zich nog steeds verder ontwikkelt en de snelste 
tijden steeds dichter bij elkaar liggen, kan een goede coach doorslaggevend worden voor 
succes op wedstrijden. Het is daarom nuttig om naast de onmogelijkheden vooral te kijken 
naar de mogelijkheden. 
 
Behoefte  
Zo heeft niet iedere handler dezelfde behoefte aan coaching. Deze behoefte zal grotendeels 
afhankelijk zijn van de problemen van de handler of combinatie. Waar de een graag gehol-
pen wil worden met het verkennen van een parcours, zal de ander ondersteuning wensen bij 
de vertaling van wedstrijdprestaties naar trainingsdoelen en een derde kampt vooral met 
onzekerheid waarvoor de coach hulpmiddelen aan de hand kan doen.  
 
De coach kan hulp bieden op de wedstrijden zelf, maar ook de handler methoden aanleren 
waarmee hij zelf aan de slag kan om beter parcoursen te onthouden, doelen te formuleren of 
de zenuwen in bedwang te houden. Met daarnaast een videocamera is de aanwezigheid van 
de coach op wedstrijden niet persé noodzakelijk om toch iets zinnigs over de prestaties te 
kunnen zeggen. 
 
Combinatie 
De instructeur en de handler kunnen dus beiden een deel van het coachingswerk op zich 
nemen. De onderdelen waarin dan nog niet voorzien is kunnen wellicht overgelaten worden 
aan een medecursist of familielid dat meegaat naar wedstrijden. Als de handler eenmaal in 
kaart heeft gebracht waar hij behoefte aan heeft, worden de mogelijkheden op dit gebied 
duidelijker. Neem een handler die zich voor de start volledig op het parcours moet kunnen 
concentreren. Deze handler heeft wellicht een partner die de hond dan op kan warmen. En 
kan die medecursist de videocamera niet bedienen? Er zijn talloze mogelijkheden als je er 
eens goed over nadenkt. 

 
Kennis  
Blijven de psychologische kennis en vaardigheden over. Niet 
iedereen heeft iemand klaar staan die dit paraat heeft. Veel kan 
echter wel geleerd worden. Over coaching zijn veel boeken ge-
schreven, enkelen zelfs speciaal voor agility. Zowel instruc-
teurs als handlers kunnen hier hun voordeel mee doen. Daar-
naast organiseert vereniging “Vriendenkring Behendigheid 
Band” regelmatig trainingen voor ervaren instructeurs over dit 
onderwerp. Een topsportcoach zal dan de fijne kneepjes van het 
vak uitleggen aan instructeurs die zich verder als coach willen 
bekwamen. Relevante kennis kan dan door de instructeur weer 
aan de handler doorgegeven worden. 
 
Sport  
Vaak wordt gezegd dat de tendens van spel naar sport ten koste 
gaat van de lol in agility. Een coach kan een bijdrage leveren 
om plezier in de sport te houden en daarnaast goede prestaties 
neer te zetten: de ideale combinatie! Nadenken over coaching 

is daarom dan ook eigenlijk heel logisch. Bron: Onze Hond Tekst: Susan Ophorst  

Anja Smit (L) 
was jarenlang 

technisch coach 
van het Nederlandse 

EK/WK-team 
Hier in gesprek met  

Hilda Schriek 
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