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CLICKEREN
D O OR I E T J E E N H E N K P O ST M A
C L ICK ER TRAI NI NG IS E E N P OPU L I S TI S CHE B E NA MI N G V O OR
EE N LE ER METH ODE DIE DE W ETE NSC H APPE LIJKE NA AM
O P E R A NT E C O N D I T ION E R I N G H E E F T
Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat gedrag dat een positief gevolg heeft wordt herhaald door de hond. Wij maken gebruik van de Clicker in combinatie met een beloning die
bestaat uit een voertje, een bal of een piepertje bijvoorbeeld.
Met de Clicker markeer je het juiste gedrag van je hond. Dit kun je vergelijken met het maken van een foto van het moment wat je wilt aanleren. Op het moment van de Click leg je
dus iets vast en dit wordt gevolgd door de beloning.

Henk Postma

O p l a d en
Voordat je begint met het Clickeren moet je de clicker echter wel “opladen” zoals wij dat
noemen. Dit opladen doe je door steeds te clicken en direct daarna te belonen in hoog tempo. Als je dit opladen goed gedaan hebt dan zul je merken dat je hond al begint te reageren
zodra je geclickt hebt en ongeduldig het voertje komt vragen. Op diverse internetsites kun
je nog uitgebreidere info over de clicker en het gebruik ervan vinden. Ik zal proberen aan de
hand van een oefening uit te leggen hoe je dit in de agility kunt gebruiken.
Oe fe ni ng “Ha n dje”
Dit commando gebruik ikzelf in moeilijke situaties scherpe bochten of
bijvoorbeeld bij de raakvlakken. Je leert je hond eerst je hand aanraken
door je hand zonder voer erin uit te steken als je hond er eerst al naar
kijkt volgt direct “Click” en “Beloning” (wordt verkort weergegeven als
C/B). de volgende stap laat je de hond bijvoorbeeld de hand eerst aanraken voordat je C/B. Dit alles gaat in kleine stapjes en hoe snel dit gaat
heeft ook met een stukje zelf vertrouwen van je hond te maken. Sommige honden doen het ineens goed en snappen het al snel. Zodra je hond dit
niveau kan, ga je ook afwisselen met je linker- en je rechterhand en ga je
beginnen je hond een klein stukje achter je hand aan te laten lopen rechte
stukken en kleine bochtjes naar je toe.
D e v olge n de stap
Nog een stapje verder laat je de hond ook
bochtje draaien van je af (later bruikbaar in
het “Back” commando). Als dit je allemaal
is gelukt dan pas ga je een commando erbij
geven zoals bijvoorbeeld het commando
“Handje”. Zodra de hond de hand raakt na
het commando ga je C/B, echter als de hond
je hand raakt zonder dat je het commando
hebt gegeven volgt er geen C/B, je negeert
dit en probeert het gewoon nog een keer. Je
zult merken dat je hond op een goed moment
wacht tot je het commando hebt gegeven.

(

G e hak t e o e fe n i ng e n
Als je de oefeningen goed hebt uitgevoerd zal de hond ook achter je hand blijven lopen. Je
kunt hierbij de snelheid van het bewegen van je hand variëren. Als je hond achter de hand
blijft kun je deze oefening praktisch gaan toepassen in de agility training. We zijn op onze
hondenschool Buzgiz nu al sinds 1998 bezig met het gebruik van de Clicker in de agility. In
die tijd hebben we oefeningen ontwikkeld en uitgewerkt die goed passen bij deze leermethode. Wat vooral opvalt aan die oefeningen is dat ze veel meer in kleine stukjes gehakt
worden dan traditioneel gebruikelijk en dat je dingen als snelheid en controle in eerste instantie traint als aparte criteria. Pas als beide goed apart van elkaar beheerst worden, ga je
ze koppelen. Zo zijn bijvoorbeeld het op volle snelheid leren springen en het perfect
foutloos springen bij ons twee oefeningen op zichzelf die pas bij goede beheersing
gekoppeld worden. Dit gaat een beetje in tegen de meest gebruikelijke trainingen op clubs.
Doen die anderen het dan slechter of beter dan wij? Nee wij doen het gewoon anders.
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Mot iv ere n
Overigens is een groot deel van onze oefeningen goed bruikbaar om ook zonder
Clicker aan te leren en ook door anderen ontwikkelde oefeningen zijn zonder meer
toepasbaar als Clicker-oefeningen. Belangrijk voor wat voor oefening dan ook,
blijft dat de hond een grote mate van succes moet kunnen hebben. Hierdoor wordt
het zelfvertrouwen van de hond groter en ook de motivatie voor het spelletje.
Fr ust ratie?!
Frustratie tonen tijdens de training en nog erger op je hond afreageren is wel het
allerslechtste wat je kunt doen.
Hierdoor zal de stress toenemen en dit op zich belemmert het leervermogen van de
hond en zal uiteindelijk een hond creëren die niets meer doet (verstandige hond)
of een hond die loopt uit vermijdingsdrang om straf te ontlopen. Ik weet wel wat
ik liever zie en heb!
Tekst: Henk & Ietje Postma, Hondenschool Buzgiz ×
Ietje Postma

AG I L I T Y T R AI N I N G
D E T R A I N IN G W A AR W E T E N SC H AP
E N PR A K T IJ K E L K A AR VI N D E N

WIE ZIJN WIJ?
I E TJE E N HE NK P O STMA BE I DE N AL SI N D S 1 98 8 A CT IE F AL S
H A N D LERS E N I N STR UCTE UR S I N DE A G IL IT Y

WELKE ACTIVITEITEN BIEDEN WIJ?
WEKELIJKSE TRAININGEN
VIJF WEK ELIJK SE TR AININGE N
A GILITY SUMM ER -CAMP S
W ORK SH OP S “ ON SITE”
PRE A G I LI T YTRA I NIN G
A GI LI TY G E RE LATEE R DE GE DR A G SM O D IFI CA TI E

WAT MAAKT ONS “SPECIAAL”?
G R ON DI GE A NAL Y SE VA N DE CO MB I NA TI E
C OMBI NATIE GER I CHT A DV IE S
BEHEE R SING V A N V ELE TE CHNIEKE N
ZE LF ONTWIK KE LE N VA N TECH NIE KE N
P O SITIE VE INSTELLING
O O G V O OR D E T A I L S Z OW E L F Y S I E K A L S L E E R - T E C H N I SC H

WILT U MEER WETEN?
E -MA I L BUZGIZAGILTY@HOME.NL
OF BEL 0517 -57966 4

WEBSITE
H T TP ://ME MBE R S .H O ME . N L/ BU Z G I Z A G I L I T Y / I N DE X .H T M
473

AGILITY IN DE WINTER
V E E L L I E F H E B B E R S K U N NE N GEE N GE NOE G K R I J GE N V A N H U N
FA V OR IETE S P ORT . HE T L I EF ST Z I J N ZIJ HE T H ELE J A AR
A CT IE F OP A GI LI TYG EB IE D . IN D E W I NTER I S DI T E CHTE R LA N G
NIE T AL TIJ D M O GE LIJK . E N ! I S HE T WE NSE LIJK?
S e i zo e n
Hoe zien de agilityseizoenen er uit? Van eind maart tot oktober loopt het wedstrijdseizoen.
Wedstrijdlopers zijn in deze periode gemiddeld eenmaal in de twee weken voor een wedstrijd op pad. De trainingen voor deze wedstrijdlopers zijn daar vaak op aangepast; niet in
het weekend en het hele wedstrijdseizoen door. Voor liefhebbers van agility op recreatief
niveau is vaak een zomerstop ter grootte van de zomervakantie ingelast.
W ee r
Het weer in Nederland kan grote problemen opleveren voor de training buiten dit seizoen.
Zo worden voor- en najaar gekenmerkt door overmatige regenval en in de winter komt daar
de kans op vorst bij. Een nat veld kan grote schade oplopen als hierop getraind wordt en om
het terrein te sparen lasten veel clubs de training af. Ook de trainingswaarde op een doornat
veld laat te wensen over. Handler en hond ontwikkelen immers niet de gebruikelijke snelheid, terwijl glijpartijen met risico op blessures bij zowel handler als hond dikwijls voorkomen, met name in de bochten. Ook vorst brengt risico's met zich mee. Een bevroren ondergrond is zelden egaal. Hierdoor kan een hond op snelheid vrij makkelijk een teen breken
of ander letsel oplopen. Opvriezende raakvlaktoestellen zijn glad en kunnen de oorzaak zijn
van nare valpartijen.

“Toen was agility in de
winter, heel gewoon”
Piet Plasmans
met Sheila

T ra i ni ng
Soms zit het weer, zelfs in Nederland, mee. Een tamelijk droog voor- en najaar en een zachte winter, het gebeurt. Ook zijn er clubs die de beschikking hebben over een binnenaccommodatie, zoals een manegebak. In deze gevallen kan er flink getraind worden buiten het
wedstrijdseizoen.
Voordeel hiervan is in de eerste
plaats natuurlijk het lekker bezig
kunnen blijven met agility.
Daarnaast is deze periode voor
wedstrijdlopers de periode bij
uitstek om problemen aan te
pakken. Zonder de druk om in
het weekend te willen presteren
op een wedstrijd kan in alle rust
gezocht worden naar blijvende
oplossingen voor problemen als
het afgooien van latten, het missen van raakvlakken, het draaien
van te ruime bochten of het niet
vlekkeloos afwerken van de slalom. Ook ideeën, die bijvoorbeeld opgedaan zijn tijdens het
WK of de handlersdag van BAND in oktober, kunnen in de winter uitgeprobeerd worden.
Let er in ieder geval op dat het langer kan duren voor de honden zijn opgewarmd voor de
training en dat ze erna sneller afkoelen. Een uitgebreidere warming-up en cooling-down is
daarom op zijn plaats. Ook een dekje is een goed idee om te voorkomen dat de hond te snel
afkoelt. Let daarnaast ook tussen de oefeningen op de hond en zorg dat hij niet lang stil
staat of ligt en daardoor afkoelt.
Nadeel van doortrainen kan de motivatie van baas en hond zijn. Na een druk wedstrijdseizoen heeft niet iedereen zin in fanatiek trainen en sommigen zullen meer tijd aan andere
hobby's of familie willen besteden. Ook menige hond heeft een adempauze nodig. Uiteindelijk kan niemand week in week uit optimaal presteren en komt een rustperiode vaak ten
goede aan het plezier van de hond in de sport en ook aan de prestaties. Als gekozen wordt
voor een rustperiode is het verstandig om er tijdens de pauze voor te zorgen dat de hond op
andere wijze in conditie blijft. Gezien de weersomstandigheden is dit meestal niet zo makkelijk als het lijkt. Voor zwemmen te koud, voor fietsen te glad, te koud of te donker.
De activiteiten zullen dan na de pauze weer rustig opgebouwd moeten worden.
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Wij-

W ed st rijde n
Ondanks dat het wedstrijdseizoen van maart tot oktober duurt, worden ook in de winter
wedstrijden georganiseerd. Zo werd in 2002 voor de tweede maal De Grote Prijs van het
Zuiden gehouden, is er normaliter een wedstrijd op de Winner-tentoonstelling en kan de
liefhebber in België terecht, waar de wedstrijden het hele jaar doorgaan.

Hunter, Shetley
en Scooter

Deze wedstrijden geven agilityliefhebbers de gelegenheid hun sociale contacten te onderhouden en te kijken of de veranderde methoden effect hebben. Soms kan het de moeite
waard zijn om winterwedstrijden als training te gebruiken bij problemen die zich slechts op
wedstrijden voordoen. Tenslotte zijn er geen selectiepunten te behalen op de winterwedstrijden. Dit waarborgt vaak een goede en ontspannen sfeer en als jouw hond op dergelijke
wedstrijden wel altijd foutloos blijft, geeft dat toch te denken over de oorzaak van het probleem! Combinaties die in de A-klasse uitkomen kunnen ook op winterwedstrijden een
Uitmuntend halen, mits deze onder auspiciën van Cynophilia of een erkende buitenlandse
organisatie georganiseerd worden. De wedstrijden in deze periode zijn meestal kleinschaliger, waardoor ze overzichtelijk zijn voor beginnende wedstrijdlopers. Als het derde “U”tje
een maand voor het wedstrijdseizoen gehaald wordt kan bovendien meteen vanaf het begin
van de competitie in de B1-klasse gestart worden. Gezien de grote concurrentie in deze
klasse is dat een groot voordeel te noemen.
Het starten op wedstrijden kan echter de trainingsopbouw van nieuwe methoden verstoren,
waardoor juist het averechtse effect wordt bereikt: problemen worden erger. Verder kan een
jonge hond onder teveel druk komen te staan als de handler zijn zinnen heeft gezet op promotie naar de B1 voor aanvang van het seizoen. Blijf daarom alert op agilitymoeheid bij jezelf, maar vooral bij de hond. Dit uit zich lang niet altijd in een lagere snelheid, maar ook in
bijvoorbeeld slordig werken en "oost-indische doofheid".
A lte rnati even
Buiten het seizoen kan vooral goed nagedacht worden over agility. Zo kan je nadenken over
trainings- en wedstrijddoelen voor jou en jouw hond. Talloze boeken en video's over agility
kunnen hier inspiratie voor bieden.
Op clubniveau kan nagedacht worden over groepsindelingen, trainingstijden en het inpassen van nieuwe ontwikkelingen als warming-up en cooling-down. Daarnaast is dit een goed
moment voor theorieavonden. Op landelijk niveau wordt buiten het seizoen veel nagedacht
over zaken als de competitiestructuur en puntentelling. Zijn er nog zaken die beter of veiliger kunnen? In de winter kan een bodem gelegd worden voor de ontwikkeling van de sport.
Dit gebeurt onder andere op de Band-lijst, een e-maillijst voor behendigheidsliefhebbers,
waar ideeën uitgewisseld worden door agilitydeelnemers. Zo is er van alles te doen om het
plezier en de gezondheid van jezelf en jouw hond in agility voor de toekomst te waarborgen. Nuttig dus, die winter.
Bron: “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst ×
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KLEIN OF GROOT?
D O O R IR IS A R N O L D
Jaren geleden, toen de honden gescheiden werden
in twee aparte categorieën voor behendigheid, hebben wij onze Kooikerteef Eleonora zelf wel drie
keer gemeten. Langs loodrechte en haakse referentiekaders. Daarbij tilden we haar borstkas nog iets
op, om te voorkomen, dat ze ingezakt zou gaan
staan, als het waterpaslatje over de schoft gelegd
zou worden. Resultaat was driemaal de uitslag: 39,5
cm. Nora was dus een "mini" en dat werd ook bevestigd door de officiële meting. Nora's vader was
41 cm en zou dus ingedeeld zijn bij de "maxi's" en
met een verschil van 1,5 cm had hij iedere wedstrijd
wel 35 cm hoger moeten springen, dan zijn dochter.
De oude heer was echter al negen jaar toen hij met
behendigheid startte. Een wedstrijdloopbaan zat er
dus niet meer in.
Jaap Arnold

Vóór de tweedeling moest Nora nog over hindernissen van 60 cm springen, daarna alleen
nog over hoogtes van 40 cm. Voor Nora en haar kleinere zussen was 50 cm een "makkie"
en voor Nora was een parcours met hoogtes van 70 cm ook nog geen enkel probleem, want
ze kon zelfs vlekkeloos over 80 cm en haalde -na even inspringen - de 90 cm nog zo'n vier
keer achter elkaar.
Voor de kleinere huisgenoten, de Vlinders, ligt dat anders: want ook Jolita is een mini, eentje van ca. 26 cm hoog. De andere mini's zijn wat groter, maar niet groter dan 30 cm. Tegenwoordig lijken de "kleine honden" steeds groter te worden, soms duidelijk groter dan
onze Nora. Slechts in enkele gevallen wordt er nagemeten en in enkele gevallen is een hond
doorverwezen naar de grote-hondenklasse.
Toch roept het formaat van diverse honden bij nogal wat deelnemers vragen op. Het zou
prettig zijn als die onduidelijkheden werden weggenomen.

Fleur
van Corrie Blanke

De "middenslag-mini" wordt naar mijn mening ook teveel maatgevend voor de eisen die
gesteld worden, wat vooral tot uiting komt in de standaard parcourstijden. Voor veel "middenslag-mini's" is het parcours een racebaan, waar ze in volle vaart (zonder veel problemen) overheen kunnen scheren. Voor 35- en 30- honden blijft elk parcours een springparcours (ook de "middenslag-maxi" moet echt springen en wel tot 75 cm hoog!).
G e makk eli jk er??
Van de mogelijkheden en beperkingen van de echte mini hebben veel
mensen een heel verkeerd beeld. Er wordt zelfs gezegd: "Jullie hebben
het maar makkelijk met die kleine hondjes" (omdat grote-hondenproblemen, die in de training veel aandacht krijgen minder een rol spelen bij kleine honden). De problemen die de echte mini en zijn handler
ondervinden in de competitie met middenslag-honden zal ik daarom
nog even verduidelijken: De mini heeft kortere pootjes en kan dus minder hoog springen dan een hond van 39 cm. en groter. Dat is gelukkig
voor iedereen duidelijk. Hij kan een parcourslengte minder snel afleggen dan een hond van 39 cm vanwege de kortere pootjes en kortere lichaamslengte. Zijn maximale snelheid wordt bovendien ingeperkt
door:
- het steeds even inhouden voor een hindernis;
- door de extra krachtinspanning die hij moet leveren bij de klimschutting en de slurf;
- door het gemis aan voldoende lichaamsgewicht bij het nemen van de
wip, waardoor nogal wat vertraging kan worden opgelopen;
- doordat de mogelijkheden van freestyle handling tamelijk beperkt
zijn. De mini heeft weinig of geen overzicht over het parcours (en dat vergeten zelfs instructeurs en keurmeesters nog wel eens). Het verschil qua ooghoogte met grotere honden
is enorm. Als een mini rent, kijkt hij onder de meeste hindernissen door of er tegenop.
Geen wonder dat menig mini lange tijd onder de band door loopt of erlangs.
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Op d e hell ing
Stel, dat de Europese eenwording ook in kynologische zin een feit
wordt en dat Engeland kan gaan meedoen aan de Europese
hondensport, dan moet er toch het één en ander op de helling. Het
is dan handig om een goed concept achter de hand te hebben en
uitgeprobeerd. Creativiteit en flexibiliteit kunnen we niet
verwachten van een organisatie als de FCI, misschien erkenning
achteraf van bestaande ontwikkelingen. Veranderingen ontstaan
meestal aan de basis. We zijn toch ook bezig met democratisering
in de kynologie? Hondensport voor elke hond met talent, ongeacht
het formaat. Hoe organiseer je zoiets?

Bij deze honden is er over
de indeling geen twijfel

Annie Smit
en Flexx

Sp ri ng hoogt en
Naar mijn mening is dat goed mogelijk binnen het bestaande
systeem van twee klassen: klein en groot. Ideaal zou zijn om
binnen elke klasse een subtiele differentiëring aan te brengen t.a.v.
honden tussen de 35 en 40 cm en honden van 40 tot 45 cm. In de
kleine-hondenklasse zou voor honden van 35-40 cm de afwerpbare
hindernissen verhoogd kunnen worden tot 45 of 50 cm, in de
grote-hondenklasse zou de maximale springhoogte voor honden
beneden de 45 cm verlaagd kunnen worden tot 60 cm. Daarmee zou het absurd grote verschil in spronghoogte (35 cm) waar honden van één ras (of luttele centimeters verschil) mee
te maken hebben, weggewerkt worden. Jammer genoeg levert dit bij selectie voor internationale wedstrijden problemen voor honden in de grote-hondencategorie. Die honden moeten
namelijk voldoende getraind zijn voor de maximale spronghoogte van 75 cm. Bij de kleine
honden heeft deze bijstelling het voordeel dat de grote mini-honden geoefend worden om
minder slordig te springen. Maar laten we nu alvast beginnen met een goede controle van
klein of groot: welke honden zijn echt kleiner dan 40 cm en welke honden zijn groter dan
40 cm. Regels zijn regels. In de bokssport worden de mannen zelfs nog voor de aanvang
van de wedstrijd gewogen (een gemakkelijke controle).
Wanneer behendigheid op weg is een erkende sport te worden zal er toch systematisch gecontroleerd moeten worden en wel met geijkte meetinstrumenten. En een deugdelijke
meetmethode is met enige vindingrijkheid heus wel te ontwerpen. De hond mag dan wel
een beweeglijk (soms zeer harig) individu zijn, zijn skelet is een hard gegeven. ×

Margot Scheuerman
en Djina
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SPORT MET DE OUDERE HOND
I N D E BEH E N DI G HE ID , MA AR OO K I N A N DER E V ORME N VA N
H O NDE N SP OR T Z I E N W E , D A T D E H O N DE N T OT O P H O GE
LEE FT IJ D I N D E S P ORT M EE DRA AIE N
Deze honden zijn niet alleen actief op recreatief
niveau in een veteranenklasse, maar we zien ze
ook in de top terug: honden van negen tot tien
jaar strijden nog steeds
om de prijzen. Het eisen
van deze topprestaties
vraagt echter van zo'n
oude hond veel meer dan
van een jonge hond. In
hoeverre vragen we niet
te veel van zulke honden? Dit artikel probeert
daar wat duidelijkheid in
te scheppen
W at g ebe ur t e r m et d e ho nd die o ude r w o rdt?
Een hond op leeftijd reageert bij prestaties op een aantal gebieden heel anders dan een jonge hond. Ook verloopt het herstel na een prestatie anders bij oudere honden dan bij jonge
honden. Over het algemeen kan men vaststellen, dat het lichaam van een oudere hond minder goed in staat is op stress-situaties te reageren.
Lichaamsweefsel en cellen raken eerder van slag, als zij een zware belasting te verwerken
krijgen. Daarom zal eenzelfde belasting bij een oudere hond eerder leiden tot overbelasting.
Het moment waarop het lichaam een belasting ervaart als overbelasting, zal eerder optreden
naarmate de hond ouder wordt. Vandaar dat hieronder een (arbitrair) onderscheid gemaakt
wordt tussen honden vanaf zeven jaar en honden vanaf tien jaar. Overigens geldt datgene
wat bij de hond vanaf zeven jaar staat, in sterke mate ook voor de hond vanaf tien jaar.

Toke Cornet
en Joey

S l e c ht e r h e r st e l
Bij honden vanaf zeven jaar kunnen we na
een prestatie een langzamer herstel op deze prestatie verwachten. Tevens zien we,
dat bij eenzelfde hoeveelheid training de
hoeveelheid spiermassa afneemt. Dit alles
is onder andere een gevolg van een afname van een aantal hormonen in het lichaam ten gevolge van het verouderingsproces. Zo zal de hoeveelheid groeihormonen gaan afnemen.
De gene rati e (a c ht eruit ga ng ) v a n
o r ga ne n
Bij de ouder wordende hond zien we ook
dat de functionaliteit en de kwaliteit van
de meeste organen achteruit gaan. Zo zien
we bij 70 % van de honden boven de zeven jaar, dat de nieren minder goed functioneren en bij 30% hartklepbeschadigingen. De beschadiging van deze organen is enerzijds
een gevolg van veroudering, waarbij er stapeling van afvalstoffen in de cellen optreedt en
daardoor de celkwaliteit achteruit gaat. Anderzijds zien we, dat vele kleine ontstekingsprocessen in deze organen ook een rol spelen, voornamelijk in de nieren en op de hartkleppen.
Ook de hernia bij de oudere hond is vaak een gevolg van degeneratie (achteruitgang) van
een orgaan: de wand van de tussenwervelschijf gaat in kwaliteit achteruit, waardoor de kern
hier uit kan lopen en op de uittredende zenuwen of het ruggenmerg kan drukken.
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A r t ro s e
Verder zal de kans op het ontstaan van artrose in de gewrichten
gaan toenemen. Allereerst ten gevolge van het verouderingsproces.
Door de veroudering neemt de kwaliteit van het gewrichtskraakbeen af. Hierdoor kan het kraakbeen minder goed water vasthouden, waardoor het stootkusseneffect van dit kraakbeen minder
wordt: een vorm van degeneratie. Dit leidt tot een snellere beschadiging van het kraakbeen waarop een ontstekingsreactie kan volgen: het begin van artrose. Daarnaast zullen de gewrichten als gevolg van jarenlange training al een heleboel minuscuul kleine beschadigingen hebben opgelopen. Deze optelsom van microtrauma's
zal steeds sneller lichte vormen van artrose oproepen, zeker in
combinatie met de mindere kwaliteit van het kraakbeen ten gevolge
van de veroudering.

Semra Konings
en Jake

Tenslotte zullen gewrichten die vanaf het begin af aan niet helemaal
juist zijn ontwikkeld (heel lichte vormen van HD, lichte vormen
van ED of OCD) met als gevolg een jarenlange irritatie van die gewrichten door een mindere stabiliteit in die gewrichten, op deze
leeftijd al milde vormen van artrose gaan vertonen. Deze artrose zal
ernstiger zijn naarmate het gewricht minder stabiel is (minder goed is aangelegd). Overigens zullen door de afname van de spiermassa minder stabiele gewrichten ook sneller verslechteren, doordat een goede spiermantel een gewricht stabieler kan maken.
V a na f tie n jaa r
Op deze leeftijd gaat de degeneratie nog sneller dan op zeven jaar. Bovengenoemde processen zijn dan ook in sterke mate op deze leeftijd aanwezig. Daarnaast zullen door degeneratieverschijnselen vanaf deze leeftijd ook een aantal andere organen minder gaan functioneren. Zo kunnen we een teruggang van het gezichtsvermogen gaan verwachten door het ontstaan van ouderdomsstaar. Tevens kan de kwaliteit van het netvlies minder worden, waardoor het netvlies minder kan onderscheiden. Verder kan vanaf deze leeftijd het gehoorvermogen terug gaan lopen door verkalking van de gehoorbeentjes. Een hond kan daarom
minder goed gaan luisteren. Wat kunnen we doen om de gevolgen van veroudering te vertragen? De gevolgen van veroudering zijn wel te beïnvloeden. We kunnen deze verouderingsprocessen vertragen door onze training en het voer aan te passen.

A a ng epast e trai ni ng
De training dient erop gericht te zijn de opbouw en het onderhoud van de spiermassa zoveel
mogelijk te ondersteunen en de ontwikkeling van artrose te verminderen. De ontwikkeling
van artrose kan verminderd worden door ervoor te zorgen dat het kraakbeen in deze gewrichten zo goed mogelijk gevoed worden. Nu vindt voeding van gewrichtskraakbeen en
afvoer van afvalstoffen plaats via de gewrichtsvloeistof. Hoe beter die gewrichtsvloeistof
ververst wordt, hoe beter het kraakbeen onderhouden wordt. Tevens moet men het ontstaan
van microtrauma proberen te voorkomen. Dit gaat het best als de gewrichten maximaal gesmeerd zijn met gewrichtsvloeistof. Voor behendigheidstraining betekent dat, dat voordat
de eigenlijke toesteltraining plaatsvindt, de gewrichten, met name de gewrichtsvloeistof, al
geactiveerd moeten zijn: het belang van een goede warming-up. Het herstel van de gewrichten en de kwaliteit van het kraakbeen kan men specifiek trainen door minimale belasting op en maximale beweging van die gewrichten: zwemmen en fietsen. Dan wordt de gewrichtsvloeistof het meest efficiënt ververst.
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On d e r ho ud s pie rmas sa
Het onderhoud van de spiermassa wordt ook verzorgd met zwemmen en fietsen. Specifieke training om de spiermassa toe te laten
nemen kan bestaan uit sprinttraining (achter een bal aan laten rennen). Dit kan het beste plaatsvinden op een zanderige ondergrond,
omdat de belasting van de gewrichten dan minimaal is en elke afzet
met veel kracht plaats moet vinden. Deze training kan men, met
name in de duinen, intensiveren door de hond helling op en helling
af te laten rennen. Deze sprinttraining vindt vanzelfsprekend plaats
na een goede warming-up en wordt gevolgd door een goede cooling-down om de herstelperiode van de spieren te verkorten. Dit
soort onderhoudstraining moet (in vergelijking met toesteltraining)
veel vaker plaatsvinden. Als stelregel houd ik aan: twee keer onderhoudstraining op 1 keer toesteltraining. Alleen op deze manier kan men de gevolgen van
degeneratie van de gewrichten en de afname van de spiermassa beperken.
A a ng epast vo er
De meeste voederfabrikanten maken voor de huishond een seniorenvoer. Deze voeders zijn
al aangepast aan de degeneratieprocessen bij de hond. Deze voeders verschillen ten opzichte van gewone voeders, doordat ze onder andere een hoger vezelgehalte hebben, een lager
energiegehalte en een lager fosfaatgehalte. Het hogere vezelgehalte hebben de meeste voeders, omdat de darmen ook minder
goed functioneren. Door de aanwezigheid van vezels wordt de
darmactiviteit verhoogd, waardoor
de stoelgang bevorderd wordt. Het
lagere energiegehalte is een antwoord op het feit, dat veel oudere
huishonden minder actief zijn en
de neiging hebben tot vetzucht.
Een oudere sporthond heeft daar
minder last van, maar gebruikt als
hij niet traint ook minder energie,
omdat zijn spiermassa afgenomen
is (en dus minder spierspanning hoeft te onderhouden). Of een seniorenvoer voldoende
energie bevat voor een oudere sporthond is een kwestie van uitproberen en verschilt per
hond. Mijn ervaring is dat de meeste oudere sporthonden voldoende energie uit seniorenvoer kunnen halen.

Sebastiaan Gums

Het lagere fosfaatgehalte is een maatregel om de nieren te ontzien. Minder functionerende
nieren (wat bij het merendeel van de oudere honden het geval is) leiden tot een minder goede uitscheiding van fosfaat door die nieren. Als er meer fosfaat in het lichaam zit, kunnen er
neerslagen ontstaan van Calciumfosfaat. Dit vindt met name plaats op plekken waar zich
degeneratie heeft afgespeeld, dus ook in de nieren. De achteruitgang van de nieren wordt
hierdoor versneld. Deze neerslagen zien we echter ook in artrotische gewrichten. Door een
verlaagd aanbod van fosfaat (met een geringere opname vanuit de darm) wordt de kans
op deze neerslagen verkleind. Aan een oudere sporthond kan dus het best seniorenvoer gegeven worden. Of zo'n sporthond
voldoende energie uit zo'n voer kan halen,
moet uitgeprobeerd worden. Over het algemeen levert dit geen problemen op.
Voedi n gssuppl eme nten
Over het gebruik van voedingssupplementen
bestaat nogal wat controverse. De één
zweert bij het gebruik van bepaalde stoffen,
terwijl een ander er totaal geen geloof aan
hecht. Wetenschappelijk zijn een hoop van
deze supplementen zinloos of zelfs gevaarlijk. Hieronder wil ik een aantal stoffen behandelen, waarvan de werking wetenschappelijk enige zin heeft laten zien.
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Lucienne Pruisen
en Omar

Monique Remmen

Ton Gruijters
met Jinnhe

L - ca r nit i ne
L-carnitine is een stof die de verbranding
van vet in alle lichaamscellen kan bevorderen. Verder leidt het gebruik van L-carnitine
bij normale huishonden tot een toename van
de hoeveelheid spiermassa. Het gebruik van
L-carnitine zou dus kunnen leiden tot een
betere spiermassa en een efficiënter energiegebruik. In Duitsland is deze stof gewoon
in tabletvorm verkrijgbaar en wordt er zelfs
mee geadverteerd in de behendigheidsbladen. In Nederland vinden we deze stof vooral terug in dieetvoeders voor zieke dieren,
maar wordt het (nog niet) als apart voedingssupplement verkocht. Kraakbeen herstellende en onderhoudende stoffen: van dit
soort producten zijn er een heleboel op de markt. Hier zitten vaak bouwstenen voor het
kraakbeen in (glycosaminoglycanen, chondroitine sulfaat), zodat het kraakbeen ondersteund wordt in het onderhoud en het herstel. Bij het gebruik van dit soort producten moet
men in ogenschouw nemen, dat veel van deze stoffen niet goed door de darmen opgenomen
worden. Wetenschappelijk zijn er geen duidelijke bewijzen voor de werkzaamheid van dit
soort producten. Aan de andere kant blijken een heleboel eigenaren van honden met gewrichtsproblemen veel baat te constateren na het gebruik hiervan. Mogelijk dat dit soort
producten het herstel en onderhoud van kraakbeen bij oudere honden kan bevorderen.
W a nneer mo ete n we stopp e n met ee n ho nd?
Dit is een besluit dat door de gemiddelde hondensportliefhebber heel moeilijk te nemen
valt. De achteruitgang van de hond gaat namelijk heel geleidelijk en het is heel moeilijk de
grens scherp in beeld te
krijgen. Toch zijn er wel
een aantal kenmerken,
waarbij een eigenaar zich
moet afvragen of stoppen
niet het meest verstandig
is. Enkele van deze kenmerken zijn: .De hond is
elke keer licht kreupel na
een training of wedstrijd.
De hond is elke twee tot
drie dagen na een training
of wedstrijd wat chagrijnig en stijf. De hond kan
zonder medicatie (pijnstiller, ontstekingsremmers) niet normaal functioneren. Hoe moeilijk zo'n besluit ook is, vaak
blijkt dat, wanneer men met een hond gestopt is met de sport en die hond enkele maanden
als huishond functioneert, deze hond enorm opleeft en een stuk beter gaat functioneren.
C o ncl u sie s
Ook bij de oudere sporthond
komt de ouderdom met gebreken. Deze degeneratie valt niet
tegen te houden, maar wel te
vertragen door een juiste training, een goede voeding en
eventueel gebruik van voedingssupplementen. Het moment van stoppen met sport
blijft moeilijk, maar zodra een
hond te lang last blijft houden
van een training of wedstrijd, is
stoppen het meest eerlijk.
Bron: “Het Contactvlak” 1999
Tekst: Ronald Mouwen,
dierenarts ×
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AGILITY, EEN DURE GRAP?
A GILITY IS E E N HOBB Y DIE ONSC HUL D IG BE GINT . JE HE BT EE N
H O N D E N W I L E R I E T S A C T I E FS M EE D O E N . O P DAT M OM E NT
K A N J E N OG N I E T V E R M OE DE N
H OE DE ZE SP O R T JE I N Z IJ N GR EE P K A N KRI J GE N E N E E N
FL I NK FINA NC IËLE A DER LAT ING K A N BE TEK E NEN
Sta n daard
Om te beginnen heb je voor agility natuurlijk een hond nodig, met de bijbehorende doorsnee kosten van aanschaf,
hondenbelasting, voer, vaccinaties, een mand en een riem.
Samen volgen jullie een cursus bij een plaatselijke vereniging. Hiervoor wordt je lid van de club en betaal je cursusgeld. Dit hoeft nog niet zo duur te zijn. Er zijn echt nog genoeg verenigingen te vinden die cursussen voor rond de 30
euro aanbieden. Het extra speeltje voor de training zal je de
kop ook nog niet kosten.

Willem Maas

Wed s t rij d
Na verloop van tijd beginnen jouw hond en jij de sport onder de knie te krijgen en het lijkt een goed idee om eens een
wedstrijd te lopen. Bij de Raad van Beheer bestel je een
logboekje voor 15,30 of bij KNK Cynophilia een werkboekje voor 10,- als je een rasloze hond hebt. Vervolgens dient een licentie aangevraagd te
worden waar je, afhankelijk van de vereniging waar je die aanvraagt, tussen de 7,50 en 10,voor betaalt.
Ook voor de wedstrijddag zelf worden een aantal kosten gemaakt. In eerste instantie het inschrijfgeld, wat tussen de 12 en 15 euro per wedstrijd bedraagt. De meeste wedstrijdlocaties
zijn alleen per auto goed bereikbaar (en bovendien is het openbaar vervoer ook zo goedkoop niet). In het Zuiden en met name het Zuid-Westen van het land worden de meeste
wedstrijden georganiseerd. Woon je dus in een ander deel van het land, dan zit je al snel
een fiks aantal kilometers in de auto. Bij een enkele wedstrijd wordt parkeergeld geheven.
Op de wedstrijd wil je langs de ring kunnen zitten, om maar niets van het hele gebeuren te
missen. Een handig klapstoeltje is gauw gekocht. Met een brave hond volstaat een pin in de
grond (7,50), een enthousiaster type heeft al snel een bench (tussen de 30,- en 180,-) nodig
om hem op zijn plaats te houden. In ons land is het niet denkbeeldig dat het regent op de
wedstrijddag, dus een visparaplu biedt dan de nodige bescherming. Reken hiervoor op zo’n
50 euro.

Cees van Vliet
met Tessa

De inwendige mens verwacht ook iets op een wedstrijd. Sommige kantines hanteren vriendenprijzen, maar er zijn er ook die een prijslijst als ware het een luxe restaurant hanteren.
Sommige mensen krijgen van de zenuwen geen hap door de keel, dat scheelt dan weer in de
kosten. Ook het meebrengen van etenswaren en thermoskannen biedt uitkomst.
Extra
En dan slaat het agility-virus definitief toe en stijgen de
kosten. De bodemgesteldheid van de Nederlandse agilityvelden onder diverse weertypen leidt ertoe dat de agilityhandler al snel drie paar schoenen klaar heeft staan: kunstgrasschoenen voor normale omstandigheden, voetbalschoenen voor een nat veld en dan nog schoenen voor als er
op tapijt of een zeer harde ondergrond gelopen moet worden. De spijkerbroek wordt vervangen door een trainingspak met ademend shirt en anti-zweetsokken. Qua training
kijk je inmiddels verder dan je neus lang is en je kiest er
wellicht voor om bij een gespecialiseerde, duurdere, hondenschool te gaan trainen of extra trainingsweekenden te
volgen. Die trainingen worden het liefst vastgelegd met een
digitale videocamera, te koop vanaf circa 400 euro.
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Nel Meeuwis
met Kavik

Ge zi n s ui tb re idi ng
Dan volgt de tweede hond (en misschien een derde, vierde, vijfde,
etc.). Ook deze honden brengen de
normale kosten met zich mee.
Daarnaast blijkt de auto nu niet
groot genoeg meer. De bescheiden
middenklasser wordt ingeruild
voor een royale bus. Om te voorkomen dat de honden in elke bocht
door de laadruimte vliegen, worden hier hokken ingebouwd. Op
warme dagen is het fijn als de honden koelte in de auto vinden,
waarvoor een ventilatiesysteem
wordt aangelegd. De visparaplu biedt niet voldoende ruimte meer aan de uitgebreide hondenfamilie. Een grotere tent, maar wel lichtgewicht of anders met bagagekar, wordt aangeschaft. Voor agility-vakanties blijkt een caravan of camper toch wel ideaal. Een retourtje
Engeland met caravan komt op zo’n 450 euro.
Het Wereldkampioenschap Agility is een niet te missen evenement voor de agilityenthousiasteling. Gelukkig wordt het WK tot nu toe altijd in Europa gehouden, maar reisen verblijfskosten kunnen evengoed aardig oplopen. Tel daarbij de kosten van de onvermijdelijke oranje outfit, zoals het supportershirt voor 12,50. Andere attributen kunnen goedkoop worden aangeschaft na Koninginnedag of het WK-voetbal.
Gezo nd heid
Sporten is gezond, maar de gezondheid brengt ook
kosten met zich mee. Een sportfitkeuring voor de
hond komt op 25,-. Voedingssuplementen kunnen
wellicht bijdragen aan de gezondheid, maar dragen
zeker ook bij aan het slinken van de bankrekening.
Evenals röntgenfoto’s, de fysiotherapeut, de orthopeed en de chiropractor. Reken op tussen de 30 en
60 euro per uur voor deze specialisten.

Simone Hoving

Voor buitenlandse agilityreizen zal de hond een rabiësenting voor tussen de 30,- en 40,- moeten krijgen. Gaat de reis naar Groot-Brittannië of Zweden
dan komen daar nog bloedtesten en vlooienbehandelingen bij. Tegen vlooien behandel je je hond waarschijnlijk toch wel, omdat op wedstrijden veel honden bij elkaar in de buurt vertoeven. Om die reden laat je jouw honden wellicht
ook tegen kennelhoest enten.
De gezondheid van de handler is eveneens van belang. Om
blessures te voorkomen, begeeft de handler zich daarom naar
de sportschool of looptraining. Verkoelende crèmes en andere medische hulpmiddelen, zoals kniebraces en speciale inlegzooltjes, vinden een plaats in de agility-tas.
B ud g et
In extreme gevallen veroorzaakt agility torenhoge kosten op
het gebied van kinderopvang, het afkopen van verwaarloosde
partners, familieleden en vrienden. Valt er ook nog te bezuinigen? Natuurlijk zijn tal van bovengenoemde zaken niet
noodzakelijk om plezier met je hond(en) in agility te hebben.
Waarschijnlijk ben je net zo gelukkig in een goedkopere tent
met goedkope benches. En ga je nu echt beter presteren van
heel dure schoenen? Je kan het zo gek maken als je zelf wil.
Onbetaalbaar zijn echter de mooie momenten waarop jouw
hond en jij allebei hetzelfde willen in een parcours, het langs
de ring genieten van mooie prestaties, het gezellig napraten
met je agilityvrienden. Daarop wil vast niemand budgetteren.
Bron: “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst ×
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OPVOLGERS
A A N AL LE S K OM T EE N E I N DE , O O K AA N M O OIE
SP O R TCAR RI ÈRE S. V IE R , VI JF JAA R , DE HE LE TAA IE WA T
LA N GE R , PR E STEE RT EE N H O ND O P T IM AA L, MAA R D AAR NA
K OMT DE SL EE T E R T OC H EE N B EETJ E OP .
N I E M A N D W I L Z I J N T R O UW E M A K K E R T OT O P DE D R A A D
V E R SL I J T E N , D U S N E E M J E T I J D I G GA S T E R U G E N H O U D J E J E
H ON D O P A N DE R E , M I N DE R B E L A ST E N DE M A NIE R E N B E Z I G
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na een paar jaren intensieve wedstrijdsport, ben je ongemerkt een agilityfreak in hart
en nieren geworden. De sleet mag dan op de hond zitten, maar nog
lang niet op de handler (vindt hij of zij). Op vrijwel elke wedstrijd
zie je tegenwoordig min of meer ervaren handlers met pups en jonge honden rondlopen. De opvolgers mogen alvast aan behendigheid ruiken.
Ik heb enkele gerenommeerde handlers die met een jonge hond aan
het begin van een nieuwe carrière staan, gevraagd hoe zij tegen de
(mogelijke) opvolgers van hun oude tophonden aankijken. Hun
antwoorden zijn verwerkt in dit artikel. Vooraf moet ik Hilda
Schriek, Monique Kist, John Verbrugge, Theo Panen, Jan Sprij en
Werner Rosseau welgemeend bedanken voor hun uitgebreide reacties op de vragen die ik hen schriftelijk heb voorgelegd. Uit hun
antwoorden blijkt zonneklaar dat ze alle zes serieus, ambitieus
maar vooral ook met plezier, enthousiasme en een duidelijke visie
het beste uit hun jonge hond proberen te halen.
Nigel was als pup al een
denkertje en daar heb ik
bij mijn jonge hond ook
weer voor gekozen.
Monique Kist

Onvergetelijk was het EK
in Torino (1995).
Als ik de video daarvan
bekijk, krijg ik
weer kippenvel.
Theo Panen

Voor de meeste mensen die agility een beetje volgen, behoeven de
ondervraagden nauwelijks nadere introductie. Hun gezamenlijke prestaties spreken voor
zich. Dit illustere gezelschap is bij elkaar goed voor onder andere tien wedstrijdkampioenschappen en vele ereplaatsen in de nationale competitie, zeven Nederlandse kampioenschappen (eveneens vele ereplaatsen). Samen kwamen ze maar liefst 22 keer uit op Europese- en wereldkampioenschappen. Hilda werd een keer officieel-, Theo een keer officieus
wereldkampioen. Allen scoorden hoog op individuele WK-parcoursen. John mocht helaas
nooit aan EK’s en WK’s meedoen, wegens gebrek aan papieren. Maar goed, ter compensatie werd hij met Marco een keer tweede bij het Nederlands kampioenschappen G&G-3.
Mijn eerste vragen richtten zich op de oude honden. Ik vroeg me af wat hun sterke en
zwakke punten waren in de ogen van de baas. Bovendien wilde ik wel eens weten wie nu
van wie een behendigheidsfanaat heeft gemaakt: was het de baas die de hond aanstak, of
was het eerder omgekeerd? Bij de sterke punten rolt de eerste wijze les al gelijk van het papier. Een absolute voorwaarde voor prestaties is, ze noemen het alle zes, een uitstekende
band tussen hond en baas.
- We voelden elkaar 100% aan.
- Hij is een deel van mij en ik ben een deel van hem.
- Belangrijke eigenschappen zijn verder onvoorwaardelijke werklust, intelligentie, inzet, concentratie en iets ongrijpbaars als wedstrijdmentaliteit: Als we onder hoge druk moesten lopen, kickte hij daar zelfs wel op.
Opvallend is dat bij de sterke punten maar twee keer een technisch aspect wordt genoemd (perfecte paaltjes, snelle raakvlakken). Bij de (relatief) zwakke punten wordt de afloop de schutting twee keer genoemd.
Werner zoekt de zwakke punten vooral bij zichzelf: te gauw ergens een
probleem van maken en (in het begin) te weinig inzicht in wat behendigheid inhield. Mij, en waarschijnlijk vele mindere goden die dit lezen,
verbaast het dat vier handlers de snelheid van hun hond (op bepaalde
parcoursen) als een wat zwakker punt noemen.
En wie heeft nu wie aangestoken? Nigel, Tom, Marco en Onyx zijn duidelijk als schuldige aan te wijzen, zij hebben het hun bazen aangedaan.
Hilda en ook Theo (bij Shaggy) waren ook bij hun oude hond al wel
duidelijk op zoek naar behendigheidskwaliteiten.
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Ik was eigenlijk absoluut niet
geïnteresseerd in agility.
Omdat ik moest van de fokker, ben ik mee gaan doen.
Jan Sprij

Xenna heeft aangegeven dat
ze een heel andere stijl
van werken heeft.
Hilda Schriek

N i e uw e a a nwi n s t
Alle zes de ondervraagden lopen met hun jongste hond inmiddels wedstrijden. De een nog maar net, de ander al weer
wat langer. Alle jonge honden zijn uitgezocht met op zijn
minst behendigheid in het achterhoofd. Logische vraag is
dan waarop men heeft gelet bij het uitkiezen van een pup.
En in het verlengde daarvan: hebben de zwakke en sterke
eigenschappen van de oude hond nog een rol gespeeld bij
die keuze? Vier van de zes beantwoorden deze laatste
vraag volmondig met ja. Hilda is daar kort over: nee. John
wordt licht filosofisch: In hoeverre kun je een pup beoordelen op toekomstige sterke en zwakke punten binnen de behendigheid? Bij de antwoorden op de eerste vraag (waar
heb je op gelet?) legt iedereen duidelijk zijn eigen accenten. Jan en Werner hebben vooral naar de gezondheid en de
prestaties van de ouderhonden gekeken. En daarna natuurlijk naar gedrag in het nest en karakter. Werner raadt iedereen die kinderen heeft aan, die vooral mee te nemen als je
een nest gaat bekijken. Voor Theo was naast werklust een
wat hanteerbaarder karakter belangrijk (iets minder gek,
maar wel met pit). Hilda is begonnen met een fokker te zoeken waarin ze vertrouwen had.
Haar keuze viel uiteindelijk op Xenna omdat zij mij veel opzocht en veel aandacht had als
ik met haar speelde. John heeft zijn jonge hond gezocht binnen bepaalde werklijnen. Voor
hem ligt het temperament aan de basis van prestaties. Andere karaktereigenschappen zijn
meegenomen, maar niet noodzakelijk. Monique plaatst de nodige kanttekeningen. De hond
moet zeker een soort felheid en fanatisme hebben, maar hij moet zich ook kunnen concentreren en hij moet met je samen willen werken: Een pup die zich met speeltjes of door zijn
broertjes en zusje makkelijk laat afleiden, zul je ook als volwassen hond minder makkelijk
gefocust krijgen. Andere dingen zijn dan immers ook leuk en krijgen dus ook aandacht.
Over een nacht ijs zijn ze geen van allen gegaan, dat moge duidelijk zijn. En hoe hebben ze
hun zorgvuldig gekozen pup vervolgens voorbereid op behendigheid? Jan is kort maar
krachtig: met spel en ontspanning. De anderen werken die gedachte wat verder uit. Veel
aandachtsoefeningen, vertrouwen kweken, elkaar door en door leren kennen. Geen specifieke oefeningen dus, maar vooral een goede basis-opvoeding. In de dagelijkse omgang met
je hond kun je spelenderwijs al allerlei dingen aanleren waar je later bij behendigheid veel
profijt van zult hebben. Werner begrijpt daaronder ook gericht werken aan zelfstandigheid
en geestelijk en lichamelijk incasseringsvemogen. Monique en Theo vermelden expliciet
dat ze hun jonge hond bewust meegenomen hebben naar wedstrijden, resp. trainingen, om
alvast zijn belangstelling voor het spelletje te wekken.
Welke methodes de zes handlers hebben gebruikt om hun honden de toestellen aan te leren,
heb ik niet gevraagd. Maar wel wou ik weten waar zij tijdens de aanleerfase de meeste aandacht aan hebben geschonken. Ik begin maar weer bij Jan. Hij noemt de onderlinge band
het belangrijkst: we moeten met elkaar kunnen lezen en schrijven, de rest komt vanzelf wel. Als dat geen geruststelling is!
Het zal u allang niet meer verbazen dat ook de anderen hameren op teamwork en plezier tijdens het trainen.
Monique vertelt dat zij en haar hond bij het aanleren van nieuwe toestellen steeds uitbundig met een sjortouw spelen, mede
om het fanatisme van de hond aan te wakkeren. Hilda wijst erop dat je niet de fout moet maken je hond als mens te behandelen. Zeker in deze fase heeft de hond het nodig dat je als handler consequent blijft.
Werner gebruikt beloningen heel bewust om zijn hond te motiveren (bij raakvlakken en slalom), maar ook om hem te leren
nadenken: wat moet ik doen om beloond te worden? Wat specifieker antwoordt Theo dat hij bij Tisem veel aandacht heeft geschonken aan de paaltjes. Perfecte paaltjes leveren veel tijdwinst op. Hilda, Monique, Werner en John hechten sterk aan de
zelfstandigheid van de hond. John gaat daarin het verst: Het
gaat er niet om dat we de hond vertellen wat hij moet doen,
maar juist wat hij niet mag nemen. De hond moet in een parcours steeds zelf de volgende hindernis opzoeken.
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Alleen bij een maximale zelfstandigheid van de hond,
is een maximale snelheid
te halen.
John Verbrugge

V erw ac hti ng e n
En met welke verwachtingen zijn de
dames en heren begonnen aan de opleiding van hun jonge hond? Een opmerkelijk verschil hier (cultureel bepaald?): de
dames houden een slag om de arm, de
heren zijn uitgesproken: zij willen presteren, als het even kan schitteren op een
WK. Monique zegt niet zozeer verwachtingen te hebben, als wel een flinke dosis
zin om weer opnieuw te beginnen en er
weer helemaal voor te gaan. Hoewel, ze
moet wel bekennen dat het haar, na Nigel, toch minder leuk lijkt om in de middenmoot te lopen.
Zoals gezegd zijn de zes inmiddels een aardig eind op weg met hun jonge honden. En als je
dan vraagt wat nu de sterke punten zijn, zie je terug waaraan in de aanleerfase aandacht is
besteed. John roemt het temperament van Kelsey, Theo is dik tevreden over de paaltjes. Jan
prijst Truus Lee om haar snelheid, doorzettingsvermogen en altijd goede humeur. Werner
geniet van de motivatie waarmee Xyno werkt en ook van zijn beheersing van raakvlaktoestellen en paaltjes. Hilda is zeer te spreken over de inzet en zelfstandigheid van de hond en
Monique is blij dat ze zoveel van Nigel in haar jonge hond terugziet: je kunt haar heel goed
uitdagen om net weer iets sneller of beter te zijn dan de vorige keer.

Een hond moet leren omgaan
met tegenslagen.
Werner Rosseau

Maar, ze zijn er nog niet. Punten die nog aandacht verdienen, zijn wat John betreft de snelheid naar het eind van het raakvlak: Verder heb ik haar redelijk waar ik haar hebben wil.
Ook voor Theo, Hilda en Jan kun je de raakvlaktoestellen (vooral de schutting) als aandachtspunt noteren. Hilda gaat ook nog wat extra werken aan de insteek palen en in de tussentijd oefent Monique vooral op de richtingscommando’s. Werner heeft soms nog problemen met attentie en rondvliegende latten. Ruiterlijk erkent hij dat hij en Xyno als combinatie nog moeten groeien en dat fouten ook vaak aan hemzelf te wijten zijn: mijn timing is
vaak de boosdoener.
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D e m o raal v a n het verh aal
En dan moet er, vind ik, ook altijd een moraal van het verhaal zijn. Daarom heb ik de zes
tot besluit gevraagd wat zij mensen adviseren die op het punt staan een volgende hond voor
behendigheid in huis te halen. De reacties op deze vraag tref je hierna onverkort aan. Neem
de adviezen ter harte!
Ik vind het gewoon zo leuk
om samen met mijn hond iets
te doen, dus wil ik graag dat
de hond het ook leuk vindt
om met mij samen te werken.
Monique Kist

Ik zou zelf harder willen
kunnen lopen.
Hilda Schriek

A dvi ez en v oo r wie ee n h o nd voo r be he n dig h ei d w il aa ns ch a f fe n
Jan Sprij: Kijk wat je wilt bereiken. Wat kun jij fysiek en geestelijk aan en wat kan je hond
fysiek en geestelijk aan. Ik zie agility als sport. Hond en baas moeten in goede gezondheid
verkeren en dat betekent dus gedoseerd trainen. Twee keer in de week agility trainen is
meer dan genoeg. De rest zal moeten bestaan uit andersoortige oefening en training voor
het bouwen van teambuilding en conditie. Bedenk verder wat je goed en fout doet en hoe je
hond daarop reageert. Bekijk jezelf uitermate kritisch. Een hond moet je liggen. Neem geen
Border als je het niet aan kunt, of er te weinig tijd aan kunt spenderen . Ik heb vaak genoeg
in het buitenland gelopen om te zien dat je met een ander ras ook heel ver kunt komen.
Theo Panen: Wat ik momenteel zie, is dat iedereen maar een Border Collie neemt. Bedenk
dat je ook met een Border Collie geen garantie krijgt dat hij/zij kampioen wordt. Er kan er
tenslotte maar één winnen (en dat is een Belg).
Neem een hond die bij je past en die je verder ook heel erg aanspreekt, want als hij niet geschikt blijkt te zijn voor de behendigheid, dan zit je met een hond die alleen maar jouw
keus is voor agility en meer niet. Dat worden dan veertien lange jaren.
Hilda Schriek: Kies een ras dat je aanspreekt. Kies een ras dat niet al te zwaar en niet al te
lang gebouwd is (geen Teckel of Basset). Begin met een pup aan de obedience-training,
voor contact baas-hond. Start niet te vroeg met de behendigheid.
John Verbrugge: Laat je informeren door mensen die verstand hebben van de werklijnen
binnen het ras dat je aan wilt schaffen. Bepaal zelf het ras dat je wilt voeren en laat je niet
meeslepen door mensen die met een bepaald ras presteren. Ook zo’n hond kopen is namelijk geen garantie, maar je zit misschien wel met een ras dat je niet aanstaat.
Om te presteren in de behendigheid moet je heel wat in je mars hebben. Je moet: het wezen
van de hond kennen; overzicht hebben; over het parcoursgevoel beschikken, om kunnen
gaan met spanningen (vooral wanneer je presteert) en, het allerbelangrijkst, continue consequent zijn tegen je hond (dus ook thuis).

Als ik voor hem loop,
wordt-ie boos,
gaat de competitie aan en
dan dus latten tikken, wat ‘m
lekker niets interesseert.
Werner Rosseau

Werner Rosseau: Zoek een werklustig ras uit dat bij je past. Bedenk goed: die hond is naast
behendigheidshond ook je huisgenoot, die je moet uitlaten enzovoort. Informeer dan bij een
rasvereniging of kennissen die thuis zijn in dat ras. Aandachtspunten zijn: gezondheid (het
belangrijkst), werklust, incasseringsvermogen en wordt er al mee gewerkt (in brede zin).
Hoe gaat de fokker met zijn andere honden om? Heeft exterieur hoge prioriteit bij jou en/of
bij de fokker? Probeer een inschatting van jezelf te maken. Ben je een dominant figuur of
zacht van aard. Zo’n bikkeltje die het allemaal zelf wel regelt, kan het je in het laatste geval
behoorlijk moeilijk maken. Kies dan liever een wat timidere pup, die bijvoorbeeld wegkijkt
als je hem vol in die mooie oogjes kijkt.
Denk aan behoud van temperament. Aan incasseren, geestelijk en lichamelijk. Te veel
hondjes zakken nog steeds in bij een beetje tegenslag. Start pas met behendigheid als je
hond daar fysiek aan toe is. Dan duurt het zo lang? Hou op! Een goed voorbereide hond
leert in een maand of twee, drie alle toestellen. Laat hem ook nog even pup zijn trouwens.
En als laatste: ga ook iets meer van jezelf eisen op sportief gebied. Behendigheid is sport!

Colta
van de familie Willemse

Monique Kist: Pas op met een hond voor de behendigheid aan te schaffen. Er zijn genoeg
voorbeelden van jonge honden die met dat doel zijn aangeschaft en om welke reden dan
ook niet aan de verwachtingen konden voldoen. Veel mensen zoeken nu heel snelle felle
honden, omdat dat de types zijn die meestal aan de top staan. Maar er zijn er nog veel meer
van dat type die helemaal geen succes hebben; je moet er wel mee om kunnen gaan. Snelheid is leuk (en natuurlijk ook nodig om te winnen), maar mijns inziens kom je alleen aan
de top als je een hond hebt die goed reageert op jouw stijl van ermee omgaan. Ik vind dat je
een hond moet aanschaffen die bij je past, waar je een goed gevoel bij hebt. Dan heb je de
meeste kans om een goed team te vormen en dat is toch een heel belangrijk vereiste om
succes te hebben. Mocht het dan toch niet lukken met de behendigheid, dan heb je nog wel
een hond waar je plezier in hebt.
Tekst: Piet Hugen ×
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AGILITY EN FOKKEN
PU P KO P E RS D I E SL E C HT S G E Ï N T ERE S SE ER D Z IJ N IN E E N
FO U T L O Z E E N SU P E R S N E L L E V I E R V O E T E R ? A G I L IT YHO N D X
A G I L IT Y HO N D = S U PER A G IL I T Y H O N D?
G AR A NT IES G EV E N O P SP OR TPRE STA TIES V A N F OKPR O D UC TE N?
F OKKE R S E N H A N D LER S HEB BE N W E DER Z IJ D SE E N E I GE N
B E L A N GE N . E N N I E T T E V E R GE T E N : H E T B E L A N G V A N DE H O N D

Disney, Shagla
en Jotter

A gili ty ha ndl er
Door de alsmaar stijgende populariteit van agility,
zijn er steeds meer mensen die bij het aanschaffen
van een hond rekening houden met zijn sportieve
mogelijkheden. Dit kan leiden tot de keuze van een
bepaald ras, dat hoge ogen gooit op wedstrijden. Ook
zijn er mensen die trouw blijven aan de oorspronkelijke raskeuze, maar binnen dat ras wel op zoek gaan
naar een zo atletisch mogelijk gebouwde hond met
een werklustig karakter.
Sportieve eigenschappen bepalend laten zijn voor de
keuze van een hond wekt nogal eens de angst op dat
het deze mensen uitsluitend om prestaties zou gaan.
Daaraan gekoppeld is dan de verwachting dat een
hond die niet presteert de deur uitgezet zal worden.
Daar selecteren deze kopers dan eigenlijk op. Het
merendeel zal op zoek zijn naar een hond die niet te
groot of zwaar zal worden, om zoveel mogelijk snelheid en wendbaarheid mogelijk te maken. Verder zal
het een enthousiaste, pittige hond moeten zijn en, het
allerbelangrijkste, het moet klikken met de baas in
spé. Tot zover klinken deze criteria niet dramatisch. Welke fokker zou bezwaar kunnen
maken tegen een koper die een goedgebouwde hond wil waar het mee klikt? Is dit niet veel
beter dan een koper die een hond alleen op uiterlijk uitzoekt of omdat hij slechts tien minuten per dag uitgelaten hoeft te worden?
Als een eigenaar echter slechts om prestaties geeft en niet om de hond, ontstaat er een vervelende situatie. Dit werkt namelijk slechte prestaties in de hand, omdat bij agility de relatie
tussen handler en hond van doorslaggevend belang is. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal een dergelijke combinatie het gedroomde niveau bereiken. Bij tegenvallende resultaten zal de hond moeten vertrekken en waarschijnlijk is dit voor de hond niet eens zo'n onprettige ontwikkeling.
Agi lit yho nd
De meeste agilityhonden worden als
pup uitgezocht door hun handler.
De handler probeert zo goed mogelijk
in te schatten of hij met deze pup samen zal kunnen werken en de gestelde
doelen zal kunnen bereiken. Dit is natuurlijk heel moeilijk in te schatten bij
een pupje van een week of acht oud.
Om zo min mogelijk risico te lopen
kiezen handlers daarom tegenwoordig
vaak voor een pup van een ras dat zich
al bewezen heeft in de sport. Naarmate
meer mensen deze keuze maken en het
niveau van agility stijgt, is het ras voor
velen geen voldoende indicatie meer.
Zou een pup uit agility-ouderhonden
niet meer garanties geven?
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Liesbeth Foulon
met Splash

A gili tylij nen
In Nederland bestaan er tot op heden weinig "agilitylijnen". In het moederland van de sport, Engeland, wordt daar al veel meer mee gewerkt.
Zo bestaan daar zesde generatie agilityhonden, veelal working sheepdogs en Border Collies. Ook zie je er kruisingen tussen windhonden en
sheepdogs (lurchers) om snelheid en werkwilligheid te combineren. Leveren deze fokmethoden succes op? Het niveau van agility in Engeland
is zonder enige twijfel hoog. In de top zijn echter niet veel lurchers te
vinden. Ondanks de potentiële snelheid is ook potentieel eigenzinnigheid aanwezig in deze kruisingen. Dat is niet zo handig voor agility. Er
lopen in Engeland heel veel goede honden rond, maar het totaal aantal
deelnemende honden op agilitywedstrijden is eveneens zeer hoog. Verhoudingsgewijs zal het de situatie in Nederland dan ook niet veel ontlopen. De Nederlandse top kan zich meten met de Engelse. Alle fokinspanningen ten spijt, lijkt deze selectie vooralsnog dus geen duidelijke voorsprong te geven.
Ga ra ntie
De reden waarom selectie op agilityhonden zo weinig effect heeft, heeft met een belangrijke factor voor succes te maken: de handler. Dit geldt zowel voor de fantastische prestaties
van fokdieren, die op wedstrijden uitgebracht worden door goede handlers, als voor de tegenvallende prestaties van de nakomelingen, die door minder getalenteerde of ervaren
handlers gestart worden. Om constant in de top mee te draaien zal ook de handler over bepaalde kwaliteiten moeten beschikken, hoe goed de hond ook is. Daarnaast is, ondanks de
kwaliteiten van beiden, ook de combinatie tussen baas en hond zeer bepalend. Ondanks dit
gegeven zijn er fokkers die nadrukkelijk pups aan de man brengen als agilitykampioenen in
de dop. Het geven van garanties op kwaliteiten die de pup als volwassen hond zal hebben is
al een risico als het gaat om show- en fokkwaliteiten, bij agilitykwaliteiten is dat nog veel
riskanter. Hier speelt immers de handler een (nog) grotere rol. Ontevredenheid bij de koper
en wellicht een daardoor minder prettig leven voor de hond zijn helaas geen ondenkbare
consequenties van dergelijke garanties, nog los van juridisch trammelant. Garanties, formeel of informeel, van een fokker kunnen ook een indicatie zijn voor zijn integriteit. Denkt
deze fokker meer geld te krijgen voor toekomstige kampioenen, of verwacht hij de pups
makkelijker kwijt te raken met een dergelijke toezegging? Een goede fokker zou dergelijke
middelen niet nodig moeten hebben.

Risk
van Miranda de Jager

A ng s t
Er zijn fokkers, die liever niet aan agilitymensen pups verkopen uit angst voor een te
grote prestatiegerichtheid. Ook zijn er fokkers die bang zijn voor mogelijke blessures
bij hun fokproducten door agility. Alhoewel er nog steeds te weinig bekend is over de
belasting van de hond bij agility, wordt er steeds meer aandacht besteed aan blessurepreventie. Veiligere toestellen en aanleermethodes, warming-up en cooling-down, de
ontwikkeling van een sportkeuring zullen allen hun bijdrage leveren. Daarnaast is het
aannemelijk te veronderstellen dat agilitymensen hun honden nauwlettender in de gaten houden dan de gemiddelde hondeneigenaar. Blessures en afwijkingen zullen dan
ook eerder aan het licht komen en kunnen daardoor waardevolle informatie aan de
fokker geven over bepaalde zwakke plekken in het ras of de lijn. Een andere reden
voor weerzin van fokkers tegen agilitymensen kan de angst voor veranderingen in het
ras zijn. Het is mogelijk dat een voorkeur voor eigenschappen vanuit de agility ontstaat, terwijl deze strijdig zijn met de rasstandaard. Zo zou dit bijvoorbeeld effect
kunnen hebben op de maat van het ras om in de small, medium of juist large klasse
uit te kunnen komen. Ook lichter bone dan wenselijk volgens de standaard kan voor
de wendbaarheid en snelheid in agility belangrijk zijn. Zo lang fokkers niet hun selectie afstemmen op deze vraag, is het juist een voordeel dat de gefokte honden met deze
eigenschappen zeer welkom zijn bij agilitymensen. Uiteindelijk fokt geen enkele fokker alleen maar pups conform de rasstandaard. Omgekeerd kan een fokker juist een
voorkeur hebben voor agilitymensen als pupkopers. Dit heeft dan te maken met de grote
hoeveelheid tijd en aandacht die een serieuze handler aan zijn hond besteedt en het plezier
dat sportende honden beleven.
B el a nge n
Handler en fokker hebben zo beiden hun eigen belang. Als zij kritisch blijven kijken naar
hun eigen en elkaars beweegredenen zou dit de ideale combinatie moeten opleveren: een
hond en handler die blij zijn met elkaar, op het wedstrijdterrein, maar vooral ook daarbuiten. Bron: “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst ×
489

FREESTYLE
Freestyle, in Nederland nu nog beter bekend als doggydance, is een
nieuwe hondensport, waarbij je samen met je hond op muziek danst.
Deze sport is niet alleen leuk voor baas en hond, maar ook voor het publiek. Muziek en honden levert samen leuke, gekke, verrassende, ontroerende dansen, soms bijna kunstwerken - en geen dans is hetzelfde.
Deze sport is ontstaan uit gehoorzaamheidsoefeningen die werden uitgevoerd op muziek. Een goede basisgehoorzaamheid blijft nodig, maar
de oefeningen zijn inmiddels zeer veelzijdig.

Christine Mattheus
met Yeira

Wat hebben Freestyle en
Obedience met
Agility te maken?
Niets en alles!
Niets omdat het totaal andere
sporten zijn en
alles omdat ook bij deze
vormen van hondensport
de honden letten op de meest
minuscule aanwijzingen van
de handlers om dat te doen
wat er van
hen verwacht wordt.
Een reden temeer dus om een
keer te gaan kijken
bij de trainingen.
En!
Wellicht is het voor jou en je
hond een welkome
afwisseling naast de agility?

H eelw ork to musi c e n free styl e
Binnen doggydance bestaan in grote lijnen twee stromingen, heelwork
to music en freestyle (andere benamingen: canine freestyle, doggydancing). Heelwork to music is afkomstig uit de obedience. De uitdrukking
zegt het al, het bestaat voor een groot deel uit volgwerk op muziek. De
hond mag niet verder dan een meter bij de geleider vandaan en alle oefeningen worden vanuit de volgpositie uitgevoerd. Bij freestyle is afstandswerk juist wel toegestaan en is het aantal oefeningen veel groter. Vernieuwende oefeningen of bewegingen worden aangemoedigd. Volgwerk, links of rechts, komt er soms
nog maar nauwelijks aan te pas.
G e s c hi e d e ni s
De sport is ongeveer tegelijkertijd in Canada, Engeland en de Verenigde Staten ontstaan,
eind jaren 1980, begin jaren 1990. In Europa is het vooral bekend geworden door de demonstraties op Crufts van onder andere Mary Ray. Ook op de Winner in Amsterdam worden al een aantal jaren demonstraties gegeven, evenals op andere tentoonstellingen in Nederland. De eerste wedstrijd in Nederland werd in oktober 2000 gehouden in het Martin
Gaus Gedragscentrum in Lelystad.
V oor wie?
Doggy dancing is een sport voor iedereen die graag traint met zijn of haar hond en die dansen en muziek leuk vindt. De leeftijd van de baas maakt niet zoveel uit. Als je serieus aan
de slag wilt, kan voor de hond bij bepaalde oefeningen de gezondheid mee gaan spelen, zodat bij de hond de leeftijd toch een beperkende factor kan vormen.
O e f e n i ng e n
Bij doggydance zijn vele oefeningen mogelijk. De meest voorkomende zijn:
Volgen: links en rechts, vooruit, achteruit en zijwaarts.
Draaien: links- en rechtsom, om de eigen as, om de menselijke partner of om een voorwerp.
Weven: door de benen van de handler, vooruit of achteruit, kruipend.
Sprongen: over de benen, armen, rug of buik van de handler.
Voorpoten: op maat van de muziek één poot of beide om en om.
Achterpoten: op de achterpoten achteruit, vooruit, opzij of een rondje draaien.
'Grondoefeningen': kruipen vooruit of achteruit, rollen, buigen.
De oefeningen worden altijd aangeleerd via positieve trainingsmethoden. Door de motiverende aanleermethode vindt de hond het geweldig leuk, en dat straalt hij ook uit tijdens het
dansen. En zo hoort het natuurlijk ook! Op dit vlak is clickertraining absoluut aan te raden.
M u ziek
Bij dansen hoort natuurlijk muziek. Bij het uitzoeken van muziek moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. De eigen voorkeur voor muziek speelt een grote rol bij de
keuze. Daarnaast moet het soort muziek goed bij de geleider, maar vooral ook bij de hond
passen. Het is belangrijk om goed te bekijken wat voor karakter de hond heeft (vrolijk,
energiek, serieus, bedachtzaam) en hoe hij beweegt (fladderig, chaotisch, atletisch, soepel,
krachtig, trippelig, voorzichtig, zeker).
R itm e
Een heel belangrijk aspect van de muziekkeuze is ritme. Hoe langzaam of snel is de muziek? Past dat ritme bij je hond? Kan de hond er alle of de meeste oefeningen op doen? Of
moet hij abnormaal versnellen of vertragen? Ritme is de belangrijkste bepalende factor of
de muziek bij de hond past.
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Wed st ri jd
Je hebt muziek, daar heb je een dans op gemaakt, je hebt hard geoefend met je hond... dan is het natuurlijk spannend om te kijken
wat anderen van jullie dans vinden: op naar een wedstrijd!
In Nederland wordt hard gewerkt aan eenduidige wedstrijdregels
voor freestyle. Dit houdt o.a. in dat je in 2005 nog verschillende
ringmaten kunt verwachten. Ook kan per wedstrijd het aantal
klassen variëren. Meestal zijn het er vijf: starters (ook wel prebeginners genoemd), beginners, novice, advanced en teams. In de
startersklasse kan iedereen meedoen die voor het eerst een doggydance-wedstrijd loopt. In de teams-klasse kunnen meerdere geleiders met ieder een hond deelnemen, maar bijvoorbeeld ook één
handler met meerdere honden.

Brigitte van Gestel
met Ruby

In principe is elke beweging toegestaan, als deze maar geen gevaar oplevert voor de hond. De bewegingen mogen vanaf elke
positie worden uitgevoerd.
Volgens sommige regels is de lengte van routine (het muzieknummer waarop je danst) ook aan regels onderhevig. Zo mogen
bij de starters de nummers slechts 2:00 tot 2:30 minuten lang zijn, terwijl ze bij de advanced tussen 3:30 en 4:00 minuten moeten duren.
B eoo r d el i ng
Bij de beoordeling van wedstrijden worden de combinaties beoordeeld op technische elementen en artistieke elementen. Bij de technische elementen let de jury bijvoorbeeld op:
aantal oefeningen in de routine, juiste uitvoering van bewegingen door hond en geleider,
moeilijkheidsgraad van de routine en dansen op de maat van de muziek. Bij de artistieke
elementen let men op: interpretatie van de muziek, kostuum, kwaliteit en creativiteit van de
choreografie, gebruik van de ring (75% voor grote honden, 50% voor kleine honden), houding en interactie tussen hond en geleider.
Gezo nd heid
Het is natuurlijk erg leuk om met je hond bezig te zijn met een sport zoals doggy dancing.
Maar het is natuurlijk allesbehalve de bedoeling dat de hond er problemen aan overhoudt.
Daar kunnen wij bij het trainen heel veel aan doen.
Je wilt tenslotte dat je hond een vol en lang leven actief blijft met jou in deze sport. Een
sport die de opperste concentratie van gehoorzaamheid koppelt aan de beweeglijkheid en
speelsheid van behendigheid en deze combinatie met perfecte timing op de juiste muziek
laat samenvloeien tot een prachtig geheel; tenminste, dat blijft altijd je streven als hartstochtelijke doggydancer. Freestyle, doggydance, dogdancing, canine freestyle, heelwork to
music... hoe je het ook noemt, deze sport is een geweldige manier om samen bezig te zijn
met je hond.

Team
”Ghostbusters”

M ee r i nfo rm ati e
K9 Freestylers, organisatie voor de bevordering van freestyle in Nederland:
www.k9-freestylers.com
Canine Freestyle Nederland, website van Brigitte van Gestel: www.caninefreestyle.nl
Doghouse Rock, website van Sandra Hurkmans: www.doghouserock.nl/ddhoofd.html
Tekst: Sandra Hurkmans ×
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DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
EE N JA AR OF AC HT WA S IK , TO E N IK I N D E T UI N E M M E R S
O M GEK EER D NE ER ZET TE ME T E E N BE ZEM S TEE L E R OP .
VE RV O L GE N S M OE S T M IJ N C AV AL IE R KIN G C H ARLE S SPA N IEL
D AA R DA N O V ER HEE N S P R I N GE N. M IJ N TE GE N PR ES T AT IE WA S
E E N B I S C U I T J E . T A L E N T I N DE D O P ?
Nou nee, eigenlijk was mijn diepste wens een paard, maar bij gebrek aan een eigen paard
fungeerde Gaby de Spaniel als zodanig. Naast deze reden, zijn er voor kinderen veel redenen om enthousiast te zijn over agility. Een sport met dieren, met rennen en roepen, spreekt
veel kinderen aan. Dikwijls zijn de ouders al actief in agility of een andere hondensport,
zodat de kinderen vaak meegaan naar de hondensportvereniging. Werden kinderen vroeger
bij veel verenigingen geweerd als cursist, tegenwoordig steken initiatieven de kop op om de
kinderen op verantwoorde en leuke wijze met agility bezig te laten zijn.

Karin Gerritsen
en Kaya

Jordy Marthese
met Yentil van
Tanja Fermont-Geerts

L e e ft ijd
Vanaf welke leeftijd kan een kind
agility doen? Eigenlijk zijn er al mogelijkheden zodra het kind het eigen
gangwerk onder controle heeft en
kan luisteren naar een instructeur. De
agility activiteiten dienen uiteraard
wel afgestemd te worden op de leeftijd van het kind. Kinderen van een
jaar of zes zullen heel kort hun concentratie bij de oefening kunnen
houden en kunnen dus slechts heel
korte en simpele oefeningen uitvoeren. Daarnaast kunnen zij moeilijk
tegelijkertijd ook nog met de hond
bezig zijn, zodat het voor de hand ligt om hen met een ervaren en brave hond aan de slag te
laten gaan. Hoe ouder het kind wordt, hoe langer en moeilijker de oefeningen kunnen worden. De moeilijkheidsgraad 'hond' kan pas verhoogd worden tot de verantwoordelijkheid
voor een onervaren dier als de kinderen richting volwassenheid gaan. Op elke leeftijd zal de
veiligheid van hond en kind voorop moeten staan.
V ei lig hei d
Als bezwaar om kinderen met honden te laten sporten wordt vaak genoemd dat een kind
onder de twaalf door de hond nooit als meerdere erkend zal worden. Agility training is echter op beloning gestoeld en het is een goede ruil voor de hond om met het kind mee te werken als daar beloningsbrokjes en speeltjes tegenover staan. Een
hond die plezier heeft in agility zal dus maar al te graag samen
met het kind aan de gang gaan. Een mogelijk risico vormen
vechtpartijen tussen honden, vanwege de grote opwinding en het
ontbreken van leiding. Een uiterst sociale hond ten opzichte van
soortgenoten is dus noodzakelijk. Het risico voor de veiligheid
van de hond zit voor een groot deel in het aanleren van de toestellen. Kinderen kunnen nooit de verantwoordelijkheid krijgen
voor het zowel fysiek als mentaal ondersteunen van de hond op
de noodzakelijke momenten. Hiervoor is dus, naast de instructeur, altijd nog een volwassene nodig.
R isi co ’ s
Verder is het zaak de hond bij het aanleren qua veiligheid voorop
te stellen, zelfs als het kind een oefening hierdoor minder leuk
vindt. Zo kan een kind het geweldig vinden om door een tunnel
te kruipen met de hond achter zich aan, maar dit brengt allerhande risico's met zich mee. Kinderen mogen dus wel door tunnels
kruipen, maar dan niet als er een hond doorheen moet. Ook het
samen over hoogtesprongen springen kan een risico opleveren, doordat de coördinatie van
het kind in de sprongbeweging waarschijnlijk niet optimaal zal zijn. Een voet tegen de hond
of een andere onbedoelde correctie is dan zo gebeurd.
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L esgev en aa n ki nd er en
De instructeur zal alle oefeningen duidelijk
aan het kind moeten kunnen uitleggen.
Lesgeven aan kinderen stelt hogere eisen
aan de didactische vaardigheden van de instructeur, waarbij het wellicht de voorkeur
heeft om dit door een instructeur te laten
doen die ook in het dagelijkse leven met
kinderen werkt. Door de wijze van lesgeven drukt de instructeur een grote stempel
op zowel de veiligheid als de motivatie van
kind en hond.

Michel Groen in ‘t Woud

Barry van Belzen
en Djerry

Moti vat i e
Het kind is gemotiveerd, omdat het mag
rennen en roepen. De hond is gemotiveerd,
omdat hij een brokje krijgt. Zo simpel is
het helaas niet. Een kind dat de oefeningen
niet kan onthouden, kan heel onzeker worden. En als de oefeningen steeds verkeerd gaan, blijft het ook niet lang leuk. Eenvoudige
oefeningen zijn daarom een must. Ook rivaliteit tussen kinderen onderling kan het plezier
bederven, iets waarop de instructeur alert moet zijn.
K lei ne aa npa s si ng en
De hond kan eveneens onzeker worden van oefeningen die niet goed gaan. Daarnaast kan
de hond gefrustreerd raken van te late aanwijzingen en beloningen. Eenvoudige oefeningen
zijn ook hiervoor de oplossing, met daarnaast extra aandacht van de instructeur voor het tijdig belonen. Zo zou de instructeur ervoor kunnen kiezen om zelf de bal te gooien in plaats
van het kind dit te laten doen.
De verschillende toestellen bij agility bieden de mogelijkheid om door kleine aanpassingen
toch steeds weer iets anders op het veld te zetten, zonder dat het meteen veel moeilijker
wordt. Als stelregel kan in ieder geval gehanteerd worden dat toestellen die veel concentratie van het kind vergen, zoals de raakvlaktoestellen, slechts in heel korte combinaties van
één tot drie toestellen opgenomen worden. De eenvoudigere toestellen als hoogtesprongen
en tunnels kunnen echter ook in langere combinaties worden geoefend.
Prakt ijk
Vanwege de eisen die aan de oefeningen en begeleiding
van agility voor kinderen gesteld worden, is het lastig
om kinderen in een groep met volwassenen mee te laten
draaien. Enkele verenigingen experimenteren met aparte kindergroepen. Zo was in 2003 tijdens het clubweekend van Jump for Joy een aparte groep van vijf kinderen aan het oefenen en bood het jaarlijkse BASEevenement van Band, trainingen voor kinderen aan.
In het buitenland is hondensport voor kinderen meer
gemeengoed.
Zo ontplooit de Young Kennel Club in Groot Brittannië
allerlei activiteiten voor jeugd van 6 tot 24 jaar, waaronder agilitytrainingen en wedstrijden. Op agilitywedstrijden is het voor jongeren mogelijk om in aparte leeftijdsklassen deel te nemen. Diverse Britse tophandlers
zijn begonnen als Junior en laten zien dat 'jong geleerd,
oud gedaan' ook in agility geldt.
Een goed voorbeeld hiervan is Nicola Garreth, die al
jong actief was in agility. Zij werd derde individueel op
het Wereldkampioenschap van 2002 en Wereldkampioen met het Britse team in 2003. In eigen land gooit
Wendy Willemse hoge ogen met haar Border Collies
Jim en Cisko. Ook zij startte jong, met de ervaren Border Collie Alice als 'leerhond'.
In de mediumklasse is Manon Proost succesvol met
haar Pyreneese Herder Luna.
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Jarno v.d. Bosch

Ook kinderen moeten hun
emoties onder controle
kunnen houden
bij de training

V oord el e n
Naast het plezier dat kinderen aan agility kunnen beleven, kunnen ook andere motieven een rol spelen om agility voor kinderen te stimuleren. Het niveau van de sport
kan stijgen als meer jonge
mensen ervaring op kunnen
doen, getuige ook de voorbeelden in binnen- en buitenland die hiervoor genoemd
werden. Agility als familieactiviteit kan het belang van
volwassen agility-liefhebbers
steunen. Als de kinderen ook enthousiast zijn, zullen er minder klachten zijn als pa of ma
weer naar een training of wedstrijd gaat. Zo kan de
hobby gecombineerd worden met tijd voor het ge-zin.
Aangezien er op de wedstrijden steeds meer handlers
met een kinderwagen rondlopen, zal dit in de toekomst zeker een belangrijke reden worden om agility
voor de kinderen te stimuleren. Daarnaast zijn er
voordelen te zien in het ontwikkelen van sportiviteit
op jonge leeftijd, wat voor hondensport waarschijnlijk nog sterker geldt dan voor andere sporten. Naast
de concurrenten en de keurmeester heeft de onsportieve handler immers ook nog een hond om de schuld
te geven, en zich op af te reageren bij tegenvallende
prestaties.
Uitdag i ng en
Zelfs een maatschappelijk belang kan gediend worden, aangezien de overheid een campagne wijdt aan
het in beweging krijgen van kinderen, waar agility
prima in past. Agility biedt tenslotte volop fysieke
uitdagingen voor kinderen. Dit leidt tot gezondere
kinderen, die ook minder gezondheidsproblemen op
latere leeftijd kennen en zodoende de gemeenschap
minder kosten. Geweldig toch! Door kinderen aan
agility te laten doen, betalen we straks minder hoge
premies en belastingen! Bron: “Onze Hond”
Tekst: Susan Ophorst ×

De jeugd heeft de toekomst maar
ook een nieuwe lichting instructeurs van de opleiding van de KNK Cynophilia (najaar 2004)
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JONG GELEERD OUD GEDAAN
M A N O N PR O OS T
In 1989 begon mijn moeder met behendigheids-trainingen. Ik was toen één jaar
oud. Mijn moeder is begonnen met Cadillac, een Pyreneese Herdershond. Zij
vond behendigheid zo leuk dat ze in 1990 besloot wedstrijden te gaan lopen.
Mijn vader wou natuurlijk mee om te kijken en ja ik moest dus ook mee. Ik
was toen 2 jaar. Al die honden zien lopen was wel leuk, maar na zo´n hele dag
mee te zijn geweest was ik natuurlijk wel erg moe! Ik heb het nooit erg gevonden om mee te gaan, zeker als je steeds dezelfde kinderen ontmoet, waar je gedurende een wedstrijddag mee speelt. Mijn vader was uiteindelijk ook aangestoken met het ‘behendigheidsvirus’. In 1991 kwam er nog een Pyreneese Herdershond bij genaamd Garfield. In 1992 begon hij met het trainen van Garfield,
toen hij ongeveer achttien maanden was ging hij ook wedstrijden lopen. Garfield zijn eerste wedstrijd was in België, de Eurodogshow. Ik ging dus steeds
vaker mee met wedstrijden.

Manon Proost
met Luna

Na zo’n vermoeiende dag gingen we vaak naar de McDonald’s. Dat vond ik als
klein meisje natuurlijk erg leuk! In 1995 is Cadillac overleden en had mijn
moeder geen hond meer om wedstrijden mee te lopen. Ook in 1995 is Luna bij
ons gekomen, een Pyreneese Herdershond teefje. Mijn vader ging met haar
trainen, omdat hij dat erg leuk vond. Nadat zij haar drie “U”tjes in 1998 had
gehaald is mijn moeder uiteindelijk met haar gaan trainen en wedstrijden lopen.
Ik was tien jaar en inmiddels ook aangestoken door het virus en wilde wel graag met een
eigen hond lopen. Ik was daar natuurlijk nog te jong voor! Maar ik mocht van mijn vader
met Garfield op het inspringparcours trainen. Ik vond dat super leuk om te doen! Mijn vader had immers Border Collie Lass om mee te trainen. Halverwege 1999 mocht ik van mijn
vader met Garfield gaan trainen. Er was alleen nog één probleempje, een vereniging!
We hebben eerst geprobeerd of ik bij KC Zoetermeer mocht gaan trainen, maar dat mocht
niet, ze vonden mij te jong om daar te trainen. Zij hadden in het verleden al een keer een
slechte ervaring opgedaan en wilde dat niet nog een keer. Gelukkig zei Cathy McDonald
dat zij mij wel wou les geven! Ik ben toen zo snel mogelijk bij KCHW gaan trainen samen
met mijn moeder.
In 2000 mocht ik met Garfield wedstrijden gaan lopen. Eerst was het meer uitsloven, daarna werd het serieus. Mijn moeder kreeg gezondheidsproblemen. Op 14 april 2002 kreeg
mijn moeder heel veel last van haar rug. Na het eerste rondje gelopen te hebben mocht mijn
vader de rest van de dag lopen. Op 30 april 2002 werd er bij VRAS een wedstrijd georganiseerd. Ik mocht toen voor het eerst met Luna lopen. Dit ging zo goed, dat ik met haar mocht
gaan trainen en wedstrijden lopen. Op 12 mei 2002 heb ik voor het eerst met Luna een
wedstrijd gelopen bij KC Delft. Ik werd toen vijfde op de jumping. Op 22 juni was er het
NK wat ik ook mocht lopen, het was mijn eerste NK dus het was voor mij extra spannend!
Ik trainde toen pas vijf weken met Luna, dus ik had er niet echt veel vertrouwen in. We begonnen die dag met een redelijk pittig Vast-parcours, ik eindigde op de vierde plek. Ik was
natuurlijk super trots! Nu moest ik nog een Jumping lopen. Ik eindigde daarna op de derde
plaats en mocht toen op het podium staan!
In juni 2002 werd Garfield onverwachts erg ziek. We dachten dat het kennelhoest was. De
dierenarts vertelde dat hij een lekkende hartklep had. In augustus 2002 hebben we hem
moeten laten inslapen omdat het regelmatig voorkwam dat hij bewusteloos raakte door het
falen van zijn hart. In januari 2003 kreeg ik een lief klein puppy’tje voor mijn verjaardag,
genaamd Baroux. Bij KCHW was er een nieuw iets, puppybehendigheid. Het was dat jaar
nog een test en ik mocht meedoen! In 2003 was er natuurlijk ook het NK, helaas kon ik er
dat jaar noodgedwongen niet aan meedoen. Ik had namelijk een geblesseerde voet en kon
amper lopen, dus al helemaal niet rennen! Op 25 april 2004 was mijn eerste wedstrijd met
Baroux, helaas werd hij Large gemeten! Zelf hadden we hem al vaak gemeten en kwamen
steeds rond de 43 cm uit. De keurmeester op de eerste wedstrijd kwam zelfs op 44,5 cm uit.
26 juni 2004 was er ook weer het NK, ik eindigde als dertiende met Luna die toen bijna negen jaar was. Op zaterdag 21 augustus 2004 kwam Va-Vite , een Pyreneese Herdershond
teefje bij de roedel. Haar moeder doet aan behendigheid en haar vader is mijn Baroux. Met
haar doe ik inmiddels aan puppybehendigheid, wat ze erg leuk vindt! Ik train nu dus met
drie honden en geef ook een uurtje in de week les, wat ik erg leuk vind om te doen. Ik hoop
een keer mee te mogen doen aan het WK. Misschien is Va-Vite wel een kanshebber! ×
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DE APPEL VALT . . . .?

Monique Kist
en Megan

Van L naar R de tweeling
Iris, Inouck (de hond) en Jasmijn
van Jaqueline van Vlimmeren

Monique Kist
met Nigel

Jaqueline van Vlimmeren

Justin Paxton met Giggs
van Joyce Westelaken

Joyce Westelaken
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DE TWEEDE GENERATIE
D E M E E ST E M E N SE N Z I J N B E GO N NE N M ET B E H E ND I G H E I D ,
O M DAT ZE D E SP OR T O P EE N VE RE NI GI NG O F DE TELE VI S IE
ZA GE N, EN HE T ZE LE UK LEEK DA T OOK EE NS MET HUN HOND
TE PR OBE RE N . ZE TR AI NE N B IJ E E N VE RE NI GI NG G EW OO NLI J K
E E R ST DE GE H O ORZ A A M H E I D V A N H UN H O N D
E N HEB BE N S AME N V EEL PLE ZI ER
B e he ndi g heidsko o rts
Als de hond goed gemotiveerd blijkt te zijn, wordt op een gegeven
moment besloten om eens een wedstrijd te proberen. Vaak is dit een
wedstrijd in de buurt, zoals een onderlinge wedstrijd voor enkele verenigingen. De prestaties kunnen goed of wat minder zijn, maar de
spanning en de sfeer bevallen goed; dus wordt er voor meer wedstrijden ingeschreven en slaat de 'koorts' toe. Wedstrijden in alle hoeken
van het land worden bezocht en soms zelfs in het buitenland, aan de
conditie van de hond wordt voortdurend gewerkt en de beste trainingen worden druk bezocht.

Patrick van Dijk
met Spike

Natasja v.d. Straat
en Chap

V olge n de gen e rati e
Anders ligt dit bij de tweede en volgende generatie behendigheidshonden. De baas van deze hond is iemand waarbij de behendigheidskoorts
al heeft toegeslagen en die op een gegeven moment besluit er een hond bij te nemen. Zo
deze hond al niet tot een van de populaire rassen voor behendigheid behoort, is het in ieder
geval een hond die wordt uitgezocht op een sportieve lichaamsbouw en een grote “will to
please”. De baas heeft inmiddels ervaring in het trainen van honden en leert de hond de basisgehoorzaamheid zelf aan. Dit gebeurt met steeds de toekomstige sportcarrière in het
hoofd en er wordt dus veel gewerkt aan een goede baas-hond verhouding.
Puppy -be h en dig h ei d
Het kan zijn dat de baas een trainingsmogelijkheid heeft waar puppy-behendigheid
wordt gegeven. Het gaat dan vaak niet om
een' echte' behendigheids-training waarin
veel toestellen worden genomen, maar om
een training waarbij honden worden voorbereid op behendigheid. Bijvoorbeeld
door relatief weinig belastende toestellen
als een tunnel en een slurf aan te leren, en
te werken aan commando's die later van
belang zullen worden. Zoals het attentiecommando om de hond snel naar je toe te laten draaien, het vooruit-commando en eventueel richtings-commando's. Als alles goed gaat groeit de hond op tot een atleet die met zijn
handler goede prestaties op behendigheidsgebied gaat leveren.
Grot ere ri si co ’s
Tegenwoordig wordt echter met de tweede generatie behendigheidshonden vaak op (soms
zeer) jonge leeftijd met behendigheid begonnen. Niet de puppybehendigheid die hiervoor werd beschreven, maar het echt aanleren van alle
toestellen aan een jonge hond, die acht maanden kan zijn, maar soms
ook pas vijf of zes maanden. Het is belangrijk om daarbij de risico's
goed in het oog te houden en af te wegen tegen de voordelen die jong
beginnen kunnen opleveren, zonder daarbij verblind te worden door
prestatiedrang. Er zijn weinig honden die de toestellen niet binnen een
vrij korte periode onder de knie krijgen. Het op jonge leeftijd aanleren
van deze toestellen levert dus hooguit een geringe tijdwinst op. De risico's van een slechte ervaring van een hond die nog niet aan de belasting van het aanleren van toestellen toe is, leveren op zijn minst een flink
tijdverlies op. Gelukkig zijn de meeste sporters zeer bewust van de risico's en starten zij de hond pas serieus op toestellen als deze, zowel
geestelijk als lichamelijk, volwassen is. Er blijft immers nog voldoende
over om veilig met de jonge hond te kunnen werken.
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B el a stbaar he id
Door bewuste 'opfok' van de tweede generatie behendigheidshonden, stijgt het niveau van
de sport enorm. De honden gaan steeds sneller en foutlozer, zodat het verschil tussen de
eerste en de tiende plaats enkele tienden van een seconde kan zijn. Dit wordt natuurlijk ook
bereikt door de ontwikkeling van steeds geavanceerdere trainingsmethoden, waar de mensen met hun eerste generatie behendigheidshond eveneens van kunnen profiteren.
Deze ontwikkelingen zullen elkaar wellicht in de toekomst alleen maar sneller gaan opvolgen, omdat er steeds meer mensen met veel ervaring en inzicht komen, die deze ontwikkelingen veroorzaken.

Carl de Rouck

De hogere snelheid brengt daarnaast wel vragen met zich mee over de grenzen van belastbaarheid van de hond. Waar stoppen de fysieke mogelijkheden? Kan het nog sneller en
wordt de hond daar dan nog gezond oud mee? Dit zijn allemaal vragen die een verantwoordelijke wedstrijdloper graag beantwoord wil zien. Op dit moment wordt naar een aantal van
dit soort vragen onderzoek gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen heel goed
weer als katalysator werken voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van
veiligheid. Ze zullen ongetwijfeld ook hun weerslag hebben op de opvoeding van weer een
volgende generatie behendigheidshonden.

Wilfred Schouten
en Shadow

H uis ho n d
In de drang naar de perfecte behendigheidshond zouden we haast vergeten dat die hond
naast sporthond ook gewoon hond moet kunnen zijn. Het grootste aantal uren van de dag is
het een 'huishond' die leeft met zijn baas. Dit is ook hetgeen waar de hond op moet kunnen
terugvallen als een volgende generatie behendigheidshond zijn intrede doet. Uiteindelijk
gaat het erom of je samen veel plezier hebt gehad, en niet of hij nog een seconde sneller had
kunnen lopen. Dit was zo bij de eerste generatie en zal hopelijk bij de tiende generatie nog
steeds zo zijn! Bron: “Onze Hond” Tekst:Susan Ophorst ×
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BLESSURES
BE HE NDIGHE ID IS EE N F A NTAST ISCHE V O RM VA N
H O N DE N S P OR T V O OR Z OWEL D EE L NE ME R S A L S PUB L IEK .
HE T P UB LI EK KA N G E NI E TE N VA N E E N SN EL GE L OPE N
F O UT L OO S R O N DJ E , T E R W I J L D E H O N D E N DE H AN D L E R
P LEZ IE R BE LEV E N AA N DE I NTE N S ITE IT VA N H UN PRE STA T IE
Oo rzak e n
Toch geeft de ontwikkeling van de behendigheid
stof tot nadenken. De steeds mooiere rondjes van
de honden met steeds snellere tijden vraagt een
steeds grotere prestatie van die honden. In hoeverre vragen wij niet te veel van onze honden?
Zien wij niet steeds vaker blessures optreden?
Een overzicht. Een goed gelopen behendigheidsparcours tijdens een wedstrijd duurt nooit langer
dan zo'n 45 seconden. Tijdens zo'n parcours moet
de hond meerdere keren vanuit maximale snelheid remmen, stilstaan, zijn richting veranderen
en weer op snelheid komen. Deze prestatie vraagt
heel veel van onze hond.
De spieren moeten hard werken, maar ook de
gewrichten, banden en pezen worden gedurende
zo'n korte tijd maximaal belast.
De opgang op de schutting
Door de klimlatten bestaat een
grote kans op overbelasting
van de ondervoet. Pezen en
banden worden zwaar belast
door het contact
met de klimlat.

I n t e ns i e v e s p o rt
De intensiteit van de prestatie blijkt uit het feit dat een goed getrainde behendigheidshond
na een wedstrijdparcours zo'n vijf minuten nodig heeft om op adem te komen. Op meerdere
momenten in het parcours bestaat het gevaar dat deze belasting voor bepaalde lichaamsdelen van de hond teveel wordt: Overbelasting. Dit risico van overbelasting is onder andere
een gevolg van de snelle ontwikkelingen op trainingsgebied in de behendigheid. Door de
hogere kwaliteit van de instructie zijn onze honden sneller geworden, waardoor zij ook een
grotere prestatie moeten leveren, met een grotere belasting tot gevolg.
G e zo n d e hon d
Kan een hond deze belastingen weerstaan? Laten we ervan uitgaan dat een goed getrainde,
gezonde hond deze krachten aankan. Daarvoor moet in de eerste plaats de hond gezond
zijn. Nu zien we helaas bij een groep honden in de behendigheid problemen in het bewegingsapparaat. Natuurlijk het probleem van de heupdysplasie (HD), maar ook verschillende
problemen aan de elleboog, genoemd elleboogdysplasie (ED), kunnen zelfs in de lichtste
vorm bij behendigheid problemen geven. Bij de meest gewilde grote honden voor de behendigheid, de Border Collies en de Belgische Herders, komen beide problemen voor. Belangrijk is ernaar te streven een HD- en ED-vrije hond te kopen, zodat met een gezonde
hond kan worden getraind. Het testen van beide ouderdieren voor het fokken van een nest is
daarvoor minimaal noodzakelijk.

Aad van Embden
met Tjenka
De landing in combinatie
met een wending.
Zowel de krachten van het
remmen moeten in een beweging worden weerstaan.
Een grote kans op
overbelasting, vooral bij
harde bodems.
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Ook op een gladde ondergrond
staat veiligheid voorop

J ui st r egl em ent
Als we met een gezonde hond gaan werken, bestaat dan het risico
van overbelasting? De bouw van de toestellen als gevolg van het
reglement kan leiden tot overbelasting. Uit een verkennende studie
naar mogelijke momenten van overbelasting in de behendigheid is
gebleken dat de aanwezigheid van klimlatten op de raakvlakken,
de hoek waaronder de oploop van de schutting staat en de onderlinge afstand tussen de slalompalen serieuze risico's voor overbelasting inhouden (Lezing van Dr. H.C. Schamhardt, biomechanicus, verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht over behendigheid en blessures). Op zich is dit niet zo vreemd. De basis
voor de huidige regels (FCI 1990) is ontstaan in een tijd dat de honden nog niet zo snel een
parcours voltooiden, waardoor de belasting stukken minder was. Aan de andere kant heeft
een belangrijke wijziging die per 1 januari 1996 is ingegaan, namelijk verlaging van de
spronghoogte waardoor een hogere snelheid kan worden bereikt, de belasting alleen maar
vergroot. Aanpassing van het reglement op deze gebieden zou veel van de problemen kunnen oplossen.
V er a ntw oo rd e o nd erg ron d
Uit dezelfde studie is gebleken dat bij de landing de meeste kans op overbelasting bestaat,
zeker als de landing wordt gecombineerd met een wending. Door een combinatie van landen, remmen en draaien worden de krachten op de voorhand extreem groot. Dit zijn dan
ook de situaties, waarin het vaakst problemen ontstaan. Nu kunnen we ons voorstellen dat
zo'n bocht het moeilijkst is op een keiharde bodem, omdat de bodem niet meegeeft. Om die
reden is training op een bevroren bodem sterk af te raden; niet alleen omdat de bodem helemaal niet meegeeft, maar ook omdat er vaak kleine, keiharde bulten en punten omhoog
steken, die blessures aan tenen en nagels kunnen veroorzaken.
Aan de andere kant lopen honden vaak midden in de zomer op keiharde grasbodems. Die
zijn bijna net zo hard als een vorstbodem. Deze bodems zijn vaak wel vlak (geen bulten en
punten), dus de kans op directe teenblessures is vrij klein. Toch kan men zich afvragen of
zulke bodems gezond zijn, zeker als je dit vergelijkt met een training of wedstrijd op een
manegebodem. In een manege zie je de honden vaak heel korte bochten draaien, terwijl
diezelfde honden buiten veel ruimere bochten draaien. Is dit een gevolg van een betere grip
op manegebodem, of komt dit doordat de bochten in een manege veel minder pijnlijk zijn?
Verder onderzoek lijkt me nodig.

Een grote hond in de slalom.
Doordat zo’n hond een relatief lange rug heeft (in vergelijking met de afstand tussen
de slalompalen) moet de rug
in twee bochten worden gewrongen en worden de voorbenen zwaar belast. Dit kan
tot overbelasting van de
voorhand en de rug leiden,
vooral als deze niet helemaal
in orde zijn.

Ve ra ntwo o rd e tra i ni ng
Toch is het te eenvoudig om de huidige blessures te wijten aan de mogelijke
knelpunten in het reglement. Een goed getrainde behendigheidshond moet in staat
zijn veel van deze krachten bij normale trainingen en wedstrijden te weerstaan.
Daarvoor moet het lichaam wel voorbereid worden: spiermassa dient getraind en
onderhouden te worden. De banden, pezen en gewrichten moeten hierop zijn
voorbereid. Verder mag er natuurlijk geen grammetje overgewicht zijn, want dat
betekent een grotere belasting dan nodig. Verantwoorde behendigheidstraining
gebeurt vooral buiten het behendigheidsveld. Dit zijn trainingen waarbij de gewrichten, pezen en banden met submaximale belastingen worden voorbereid en getraind op
de maximale belastingen die bij behendigheid kunnen optreden. Daarbij kan men denken
aan fietstrainingen, zwemmen en wandelen, maar ook sprinttraining (achter een bal) op een
zachte zandbodem. De spiermassa wordt bij deze trainingen ook versterkt, zodat makkelijker de krachten kunnen worden opgebracht tijdens de behendigheid. Nu zijn er handlers die
twee tot drie keer per week behendigheid trainen, wekelijks wedstrijden lopen en verder
niets met hun hond doen. Deze honden worden elke keer aan maximale belastingen blootgesteld, zonder dat dit lichaam daarop is voorbereid. Bij zulke trainingsschema's is de kans
op chronische blessures het grootst. In het algemeen kan men als advies aanhouden: twee
keer trainen 'naast het behendigheidsveld' op één keer behendigheid.
C o ncl u sie s
Behendigheid is heel leuk om te doen voor zowel hond als handler. Toch zijn de prestaties
die we van onze honden vragen dermate intensief, dat we hier verantwoord mee moeten
omgaan. Een gezonde hond, een verantwoorde trainingsopbouw, de juiste behendigheidsbaan, en een goede ondergrond zijn ingrediënten die gezamenlijk tot een eerlijke benadering van onze behendigheidshond kunnen leiden. Zo kunnen we jaren, samen met onze
hond, van de behendigheid genieten.
Bron: “Het Contactvlak” Tekst: Ronald Mouwen, dierenarts ×
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ZIJN VERANDERINGEN
VERBETERINGEN?
H E T N I E UWE A G IL I TY - RE G LEME N T VO OR 2 0 0 5
BIJ EE N D Y NAM I SC HE S POR T A L S A G IL I TY M OE TE N O OK DE
RE GEL S IN BE WE GING Z IJ N .
A L S H E T GO E D I S GA A N O N T W I K K E L I N GEN I N D E S P O R T GE L I J K
O P M E T W I J Z I GI N GEN I N D E R E GL E M E NTE N
Het agility-reglement van KNK Cynophilia regelt zowel inhoudelijke als organisatorische
aspecten. Zo worden de afmetingen van toestellen en afstanden tussen de toestellen, de aard
van fouten, weigeringen en diskwalificaties hierin bepaald, maar ook promotie en degradatie en de selectie voor het WK.
G e z o nd h ei d
Op het gebied van reglementering is de afgelopen jaren
veel veranderd op de verschillende fronten. Zo werden er
drie klassen ingesteld op basis van schofthoogte, in plaats
van het daarvoor geldende onderscheid in “groot” en
“klein”. De minimumleeftijd voor de hond werd opgetrokken van vijftien maanden naar achttien maanden. Ook
werden aanpassingen aan toestellen gedaan, zoals de dikte
van de klimlatten op de schutting en de afstand tussen de
slalompaaltjes. Uit de Veteranenklasse werden de schutting en de band verbannen. Dit zijn allemaal veranderingen, die ingegeven waren door de zorg om de gezondheid
van de honden.

Herma Jasen
en Dante

Sybille Lodder
met Sweet

Ove rbe volking
Frustraties van handlers en organisatoren kunnen daarnaast ook aanleiding geven voor veranderingen. De populariteit van de sport leidt al jaren
tot een stijgend aantal wedstrijddeelnemers, wat veel praktische problemen veroorzaakt. Zo
kunnen te weinig verenigingen wedstrijden van voldoende grootte organiseren om alle
wedstrijddeelnemers te bedienen. Op de wedstrijden kunnen de wachttijden voor het lopen
van een parcours lang oplopen en in grote klassen is het voor velen erg moeilijk om eens in
de prijzen te vallen. Als oplossing voor dit probleem werden in het verleden al verschillende wijzigingen doorgevoerd: het invoeren van een degradatiesysteem, het splitsen van de B
in B1 en B2, het splitsen van de B1 in B1 en A2, het invoeren van een foutloos “U”tje voor
de A-klasse. Allemaal regels die bedoeld waren om de ophoping van deelnemers in bepaalde klassen te voorkomen.
Ni vea u
Een derde punt van zorg is het niveau van de sport. De ideale agilityhond gaat snel en foutloos over het parcours. Snelheid staat echter
op gespannen voet met foutloos rondkomen. Op topsnelheid is een
foutje immers zo gemaakt. Hoe zorg je nu dat beide kwaliteiten aan
bod komen in een wedstrijdsysteem? Om snelheid te bevorderen
werd ingevoerd dat in de competitieklassen de Jumping ook voor
punten meetelt. Om minder fouten te stimuleren werd besloten om
alleen punten toe te kennen als combinaties een “U”tje halen.
Het probleem is echter dat moeilijk vast te stellen is of het niveau
voldoende stijgt. Vaak wordt gekeken naar prestaties op het WK om
te zien of Nederland aansluiting houdt bij het internationale niveau.
Dit geeft echter een vertekend beeld, omdat het slechts een indruk
geeft van een aantal toppers in een land en niet van het niveau in de
breedte of in relatie tot het aantal deelnemers aan de sport in een
land. Zo werd de Nederlandse Natasja Kelders in 2004 Wereldkampioen Small. Betekent dit dat het niveau van de Small in Nederland
hoger is dan in andere landen? En hoe zat dat dan in voorgaande jaren toen Natasja ook deelnam met Djoura, maar geen topprestatie
neerzette? Presteren op het WK is van zoveel factoren afhankelijk
dat het erg lastig is om daar conclusies aan te verbinden.
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Aa nsl uiti ng bij de t op
Gelukkig komen er steeds meer open internationale wedstrijden, zodat het makkelijker
wordt om een indruk te krijgen van het Nederlandse niveau. Ook nationaal is het echter van belang dat aandacht aan voldoende
aansluiting bij de top besteed wordt. Voor
een spannende competitie en de motivatie
van de deelnemers is het belangrijk dat de
top niet bestaat uit drie combinaties, die alle
prijzen en punten behalen. Daarnaast hebben
honden helaas niet een ellenlange sportcarrière, zodat doorstroming van nieuw talent
belangrijk is voor de toekomst van de sport.

Melanie de Koster
en Swift

N i e uw
Nu staan er dan weer nieuwe regels op stapel, die ongetwijfeld beogen de oplossing te
zijn voor eerder genoemde problemen. Iedere agility-liefhebber hoopt uiteraard op een systeem waarbij de gezondheid van de honden gewaarborgd is, frustraties rondom de organisatie van wedstrijden tot het verleden behoren en het Nederlandse niveau oneindig hoog blijft.
Soms is het echter lastig voor deelnemers om te zien hoe nieuwe regels daaraan bijdragen.
Om draagvlak en zinvolle, inhoudelijke discussies te creëren zou het verstandig zijn als
KNK Cynophilia naast het uitgeven van een nieuw reglement ook een onderbouwing zou
geven van de gemaakte keuzes.
A -k las s e
Nadat vorig jaar in de A-klasse het foutloze “U”tje ingevoerd werd, bleek het veel moeilijker om een “U” te behalen. Dit had weliswaar het beoogde effect om de B1-klasse te ontlasten, maar belemmert wel de doorstroming van nieuwe combinaties. In het nieuwe reglement mogen twee van de drie foutloze “U”tjes ook op de Jumping behaald worden.
Aangezien raakvlaktoestellen een bron van fouten zijn, maakt dit de mogelijkheden voor
promotie groter. Jammer echter voor
diegenen die geen raakvlakprobleem
hebben, maar waarbij regelmatig een
latje valt of de entree van de slalom een
probleem vormt. In de oude situatie met
maximaal één fout voor een “U”, was er
geen onderscheid in het type probleem
dat de combinatie had. Een overweging
hierbij zou geweest kunnen zijn dat
raakvlakfouten vaak optreden door de
snelheid van de hond en dat met deze
wijziging in het reglement de snelle
honden een voordeel gegund wordt.
In de andere klassen telt de Jumping al
een aantal jaar in dezelfde mate mee
voor punten als het Vast-parcours. Er
ontstaat nu dan ook wel meer eenheid in
de regelgeving voor wat betreft een gelijkwaardige rol voor Jumping en Vastparcours in de sport.
Tusse nt ijdse pro mot ie
Voorheen kon promotie vanuit de B1 en de B2 slechts plaats vinden op basis van de competitiestand aan het einde van het seizoen. In het nieuwe reglement is daarnaast de mogelijkheid gecreëerd om tussentijds te promoveren op basis van drie foutloze podiumplaatsen.
Ook hierbij geldt de regel dat minimaal één podiumplaats op het Vast-parcours behaald
moet zijn. Het aantal promotieplaatsen op basis van de competitiestand wordt verkleind. Dit
maakt de kans dat honden promoveren met uitsluitend punten op de Jumping in deze klassen dus kleiner. Het lijkt er dus op dat het idee is dat is dat in deze klassen meer gewerkt
moet worden aan foutloos rondkomen.
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K las se me n t
De competitiestand wordt per 1 januari uitsluitend gebruikt om de promotieplaatsen aan het
eind van het seizoen vast te stellen; het wedstrijdkampioenschap verdwijnt. Dit heeft te maken met de tussentijdse promotie, waardoor de samenstelling van de klasse steeds wisselt.
Heb je jouw plaats voor een klasse eenmaal veilig gesteld, dan loop je dus nog slechts voor
de dagprijzen.
Met name voor de top in de C-klasse betekent dit minder uitdaging. In de andere klassen
stroomt de top steeds door naar de volgende klasse en is promotie een streven, terwijl in de
C-klasse slechts tegen degradatie gestreden wordt. Voor de top in deze klasse is degradatie
echter onwaarschijnlijk. Zij hebben hun selectie voor NK en WK nog, maar deze selecties
vinden beiden plaats omstreeks de helft van het seizoen. In de tweede helft van het seizoen
zal de top dus uitdaging missen.
Het voorkomen van degradatie zal zeker wel een belangrijke uitdaging zijn voor een groot deel van de C-Medium en C-Small. Besloten is dat deze klassen kleiner moeten worden, waardoor in
2005 een groot deel degradeert, respectievelijk 40 en 25 combinaties. Diegenen die tussentijds gepromoveerd zijn, zijn verzekerd
van hun plaats in de C voor 2006. De huidige C-klasse Medium en
Small zal dus zeker hun beste beentjes en pootjes voor moeten zetten dit jaar.
NK
Een wijziging voor het Nederlands Kampioenschap zat er al wel
een tijdje aan te komen. Door de groeiende klassen, werd het organisatorisch een groot probleem om het kampioenschap rond te
krijgen op één dag. In het nieuwe reglement is daarom besloten de
beste 60% van de C-klasse uit te laten komen op het NK.

Mark Manders

Combinaties die tussentijds promoveren naar de C-klasse zijn verzekerd van deelname aan het NK. Lastig daarbij is dat het dus voor de reeds in de C uitkomende combinaties onduidelijk is op welke plaats zij moeten eindigen om hun deelname
veilig te stellen. Dit zal waarschijnlijk wel het een en ander aan onrust op de selectiewedstrijden met zich meebrengen, zeker in de C-Small. Daar betekent 60% in het komend jaar
slechts 25 deelnemende honden, terwijl wel evenveel Small-combinaties vanuit de B kunnen promoveren op basis van podiumplaatsen als in de klassen Medium en Large. Verhoudingsgewijs hebben de huidige C-Small lopers dus minder kans om op het NK te lopen dan
hun collega’s in C-Medium en C-Large.
De regel dat slechts de bovenste 60% op het NK start
leidt tot minder risico voor een ongeschikte uitzending
naar het WK. De Nederlands Kampioen plaatst zich automatisch voor het WK, zodat het in principe mogelijk
was dat ook een combinatie, die normaliter niet goed
presteert, door een eenmalige topprestatie of uitzonderlijk slecht presteren van de anderen op het WK verscheen. Hierbij wordt er echter wel van uitgegaan dat
degenen die tussentijds promoveren een hoger niveau
hebben dan de onderste 40% uit de C-klasse, terwijl dit
bij een sterke C-klasse en een zwakkere B-klasse natuurlijk allerminst het geval hoeft te zijn.
WK
Met oog op uitzending naar het WK kan ook de nieuwe
regel ten aanzien van de handler beschouwd worden.
Zowel voor het NK als de speciale WK-selectiewedstrijden geldt per 1 januari dat de handler degene moet zijn die op de startlicentie vermeld staat. Tot op heden was de handler vrij,
waardoor het mogelijk was dat een handler de hond plaatste voor het WK, terwijl de “gewone” handler de hond dan op het WK uit zou brengen.
Vorig jaar is het selectiesysteem reeds geheel veranderd. Dit systeem zal zeker nog wat tijd
krijgen om zijn waarde te bewijzen, waardoor verder nog geen wijzigingen voor de WKselectie zijn aangekondigd.
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Paul van Dongen
met Glenn

D i sc us s i e
Bij invoering van een nieuw reglement zullen
altijd bepaalde groepen de dupe zijn. In dit geval lijkt met name de sub-top in de C-klasse benadeeld te worden, met name in de klassen
small en medium. Naast hun toegenomen risico
op degradatie, zijn hun kansen op het NK geslonken, terwijl sommige combinaties zich speciaal op deelname aan het NK verheugden bij
hun promotie. Desondanks kan een kleinere Cklasse en een grotere B-klasse bij de medium en
Small er wellicht voor zorgen dat meer combinaties op hun eigen niveau tot hun recht komen.
Daarbij is wel te hopen dat in de toekomst agility specifiek onder Small- en Medium combinaties aan populariteit wint, zodat uitbreiding van
de hoogste klasse weer mogelijk zal zijn. De
motivatie voor deelname aan wedstrijden wordt
slechts voor een deel door regels bepaald. Belangrijker lijkt mij dat ook bij de trainingen veel aan motivatie van de kleine honden en hun
handlers gedaan wordt en deze combinaties goed worden voorbereid op wedstrijden.
Jonge, talentvolle honden lijken de grote winnaars in deze wijzigingen. Zij kunnen door de
nieuwe regels makkelijker promoveren vanuit de A-klasse, kunnen sneller doorstromen
naar de B2- en C-klasse, zijn vervolgens in de C
verzekerd van deelname aan het NK en lopen geen
risico op degradatie. Kanttekening hierbij is echter
dat de mogelijkheid om in één jaar vanuit de Aklasse naar de C te komen de jonge honden weinig
gelegenheid geeft om echt te groeien. Afhankelijk
van het niveau in een bepaalde klasse is het mogelijk om podiumplaatsen te lopen door voor de bekende weg te kiezen.
Hierdoor worden handlers niet gestimuleerd om hun
hond voor te bereiden op een volgende klasse door
nieuwe dingen te leren. Hiervoor ontbreekt dan ook
simpelweg de tijd.

Martijn Servaas
en Whisper

Gelukkig kan het jong talent niet degraderen, zodat
de druk op de jonge hond hoofdzakelijk bestaat uit
druk van de ambitieuze handler die niet kan wachten om in de top te lopen. Laten we hopen dat alle
handlers verstandig met deze ambities en voorzichtig met hun hond om zullen gaan op weg naar de
top. Ook die weg kan namelijk heel leuk zijn en de top bevalt des te beter als je er lang van
kan genieten. Bron: “Onze Hond” Tekst: Susan Ophorst ×

Cora Jansen
en Axel
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TERMINOLOGIE
I N T E R N ATIO N A A L
I N HET B UI TE NLA N D? GA STE N O P BE ZOE K E N OVER A G IL ITY P RAT E N !
D A N I S HE T H A N DI G D A T E E N AA NTA L V AK TERM E N
T O T JE W OOR DE NSCHA T BEH OORT
NEDERLANDS
Band
Breed

VLAAMS
Band
Vertesprong

FRANS
Pneu
Saut en longeur

DUITS
Reifen
Weitsprung

Dubbelsprong

ENGELS
Tire, Tirejump
Longjump,
Broadjump
Double Jump

Dubbelsprong

Finish
Handler
Hond
Jumping
Kattenloop

Finish
Handler
Dog
Jumpingcourse
Dogwalk

Doppelsprung,
Mehrfachsprung
Ende
Hundeführer
Hund
Jumping
Laufsteg, Steg

Lat
Links
MPT
Muur
Paaltjes
Parcours
Raakvlak
Rechts
Schutting, Schut

Bar
Left
MCT
Wall
Weave Poles
Course
Contactzone
Right
A-frame

Finish
Geleider
Hond
Jumping
Loopbrug, Brug,
Hondenloop
Lat
Links
MPT
Muur
Slalom
Parcours
Raakvlak
Rechts
Dak, Kapel

Saut double
Haie double
Arrête
Conducteur
Chien
Jumping
Passerelle

Slurf

Closed Tunnel

Zak

Sprong

Jump, BarJump,
Hurdle
SCT
Start
Table, Pause Table
Obstacles
Open Tunnel
Agility course
Walk through,
Recognize
Go on
Wait
Show, Trial
Ring
Refusal
Seesaw, Teeter

Sprong

Barre
Gauche
TPM
Mur, Viaduc
Slalom
Tracé
Zone de contact
Droit
Chapelle, Palissade,
Pointe
Chute,
Tunnel Souple
Saut, Haie

Stange
Links
MPZ
Mauer, Viadukt
Slalom
Strecke, Parcours
Kontaktzone
Rechts
A-Wand,
Schrägwand
Stofftunnel,
Sacktunnel
Sprung,
Hürde
SPZ
Start
Tisch
Hindernisse
Feste tunnel
A- Lauf
Erkennen

SPT
Start
Tafel
Toestellen
Tunnel
Vast parcours
Verkennen
Vooruit
Wachten
Wedstrijd
Wedstrijdring
Weigering
Wip

Jochem
van Anneke Hollemans
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SPT
Start
Tafel
Toestellen
Buis, Tunnel
Vast parcours
Verkennen
Vooruit
Wachten
Wedstrijd
Ring
Weigering
Wip

TPS
Départ
Table
Obstacles
Tunnel rigide
Parcours fixe
Reconnaissance
du tracé
Devant
Attend
Compétition
Terrain
Refus
Balançoire, Bascule

Voraus
Warten
Turnier
Parcours
Verweigerung
Wippe

WEDSTRIJDLICENTIES ALGEMEEN
K N K C Y N OP H IL I A ( B R O N L HB SY ST E M S B V 2 0 0 5 )

L/M/S
Handler
Large
Medium
Small
Totaal

Ron Baltus

Klasse
< 18 mnd
A-Large
A-Medium
A-Small
B1-Large
B1-Medium
B1-Small
B2-Large
C-Large
C-Medium
C-Small
Veteranen-Large
Veteranen-Medium
Veteranen-Small
Totaal

%
Mannen
32,6
29,6
22,6
30,8

L/M/S
Handler
A-Large
A-Medium
A-Small
B1-Large
B1-Medium
B1-Small
B2-Large
C-Large
C-Medium
C-Small
Veteranen-Large
Veteranen-Medium
Veteranen_Small
%
0.7
36.9
8.0
7.3
13.9
3.6
2.2
5.4
6.0
4.3
2.5
6.9
1.1
0.4
100

%
Vrouwen
58,8
65,7
71,6
61,6

%
Mannen
29,8
25,0
17,3
35,0
27,5
27,0
44,1
45,7
40,0
35,8
31,0
22,2
37,5

%
Onbekend
8,4
4,5
5,6
7,4

%
Vrouwen
60.2
68,1
74,0
59,9
68,9
72,9
53,4
52,1
58,4
64,1
62,9
77,7
62,5

%
Onbekend
10,0
6.9
8,7
5.1
3,6
0,1
2,5
2,2
1,6
0,1
6,1
0,1
0,0
Provincie
Onbekend
Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

Willem van Son

Per milj.
Inwoners
55
40
99
21
95
211
110
73
100
139
155
37

%
0.1
2.0
1.6
3.1
1.5
12.2
4.9
8.4
12.4
22.6
3.4
24.4
2.8
100
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WEDSTRIJDLICENTIES PER VERENIGING
K N K C Y N OP H IL I A ( B R O N L HB SY ST E M S B V 2 0 0 5 )
Vereniging
Border Collie Club Nederland
Ver. van Duitse Herdershonden
Ned. Ver. voor Belgische Herdershonden
KC Scheldezoom
KC Hoeksche Waard
Zeeuws Vlaamse KC
KC de Kempen
Ned. Sheltie vereniging
HSC de Pijnhorst
KC Culemborg e.o.
KC Pampus
Dogwood Agility
KC Zeeland
HSV Spiering Springers
Utrechtse Rashonden Vereniging
KC West Friesland
KV Rijnland
De Nevelhorst
KC Gooi & Eemland
KC Hoogeveen e.o.
KC Zoys
Airsport Kynologen Club
HSV W.I.K.
KC Dordrecht e.o.
KC Zaanstreek IJmond e.o.
KC Amsterdam
KC Grensstreek N.O.Nederland
HSV de Vrije Sprong
HSV Amersfoort
KC Noord-Oost Polder
B.V. Breda
Australian Shepherd Club Nederland
B.O.S. Jumpers
KC Canida Venlo e.o.
Apeldoornse KC
KC Deventer e.o.
KC Rotterdam
HDG Zoete Lieve
KC Flevoland
HV Antis
KC Gorinchem e.o.
KC Waalwijk e.o.
Australian Cattle Dog en Kelpie Vereniging
HSV Dronten
De Brandersstad
H.S.V. Waddinxveen
KC Arnhem e.o.
KC Noord-West Veluwe
KV Voorne-Putten e.o.
KC Brummen e.o.
Witte Herder Vereniging Nederland
KC Assen e.o.
KC Delft e.o.
KC Sneek e.o.
HDV De Trouwe Viervoeter
Hondenclub Oud Woensel
Ned. Poedelclub
Nederlandse Bearded Collie Club
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club
HV Het Appèl
Jumpy Hondentraining
KC Kennemerland
KC Zeist e.o.
KC Zutphen e.o.
Papillon & Phalene Club Nederland
Pyreneese Herdershondenclub
KC Uden e.o.
KC Winterswijk e.o.
Maurikse HSV
Staffordshire Bullterrier Club Ned.
Ver. de Nederlandse Schapendoes
Golden Retriever Club Ned.
H.S.V. Sirius
KC de Batouwe
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%
7.3
6.2
5.0
3.8
3.2
3.2
3.1
3.0
2.8
2.6
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.7
1.7
1.6
1.6
1.5
1.5
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

Vereniging
KC Zwolle e.o.
Ned. Foxterrier club
Parson Jack Russel Terrier Club Ned.
Schotse Herdershonden Vereniging
Vereniging van Herders- en Berghonden
Airedale Terrier Club Nederland
Gos d'Atura Club Nederland
Hovawarth Club Nederland
KC Limburg
KC Maas en Waal
Ned. Herdershonden Club
American Staffordshire Terrier Club Holland
HSV Tiel
KC de Hofstad
KC Gouda e.o.
KC Zoetermeer
KV Nieuwegein
Ned. Boxer Club
Ned. Norwich Terriër Club
Ned. Samojeden Club
Ned. Spaniel Club
Ned. Ver. Jack Russell Terriër
Ned. Ver. v. Stabij- en Wetterhounden
Ned. Welsh Terriër club
Ver.v.Fokkers & Liefh. v. Gladh. Dwergpinchers
Welsh Springer Spaniel club Ned.

%
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

WEDSTRIJDLICENTIES PER RAS
K N K C Y N OP H IL I A ( B R O N L HB SY ST E M S B V 2 0 0 5 )
Rasnaam
Border Collie
Shetland Sheepdog
Duitse Herdershond
Belgische Herdershond, Tervuerense
rasloos
Belgische Herdershond, Groenendaeler
Belgische Herdershond, Mechelse
Jack Russell Terriër
Australian Shepherd
Schapendoes
Golden Retriever
Engelse Cocker Spaniel
Bearded Collie
Australian Kelpie
Border Terriër
Labrador Retriever
Kooikerhondje
Zwitserse Witte Herdershond
Kruising
Pyreneese Herdershond
Australian Cattledog
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Parson Russell Terriër
Beagle
Staffordshire Bull Terriër
Flatcoated Retriever
Schipperke
boerenfox
Cavalier King Charles Spaniël
Épagneul Nain Papillon
Dwergschnauzer, peper en zout
Fox Terriër (draadhaar)
Markiesje
Dalmatische Hond
Kruising Friese Stabij
Poedel, Dwerg, zwart/bruin/wit
Rottweiler
Stabyhoun
Briard
Hollandse Herder, Korthaar
Hollandse Smoushond
Keeshond Groot, wit
Maltezer
Manchester Terriër
Poedel, Standaard, abrikoos/grijs
Schotse Herder, Korthaar
Schotse Herder, Langhaar
Shiba Inu
Appenzeller Sennenhond
Cairn Terriër
Engelse Springer Spaniel
Gos d'Atura Català
Hollandse Herder, Langhaar
Hollandse Herder, Ruwhaar
Mudi
Tibetaanse Terriër
Airedale Terriër
Boxer
Cão de Aqua Português
Finse Lappenhond
Heidewachtel
Hovawart
Ierse Softcoated Wheaten Terriër
Keeshond Klein, wit
Kruising Herdershond
Vizsla, Korthaar
Welsh Springer Spaniel
Alaska Malamute
American Staffordshire Terriër
Amerikaanse Cocker Spaniel
boerenfok
Bouvier des Flandres
Coton de Tuléar
Dobermann

%
23.3
8.3
6.9
6.0
3.9
3.5
3.3
3.1
3.0
2.0
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Rasnaam
Duitse Staande, Langhaar
Dwergschnauzer, zwart
harzer fuchs
Kruising Boerenfox
Havanezer
IJslandse Hond
Kerry Blue Terriër
Friese Staby
Kruising Fox Terrier
Kruising Groenendaelse/Mechelse Herdershond
kruising Markiesje
Poedel, Middenslag, zwart/bruin/wit
Pyreneese Herdershond a face rase
Schnauzer Middenslag, zwart
West Highland White Terriër
Yorkshire Terriër
Appenzeller Sennenhond / Border Collie
Australische Terriër
Belgische Herder, Laekense
boerenfox
Border Collie / Cattle Dog
Border Collie / Mechelaar
border collie/ stabyhoun
Border Collie/Greyhound
Cairn Terrier
Cão da Serra de Aires
Cesky Terriër
Chinese Gekuifde Naakthond
Dashond Standaard ruwhaar
Drentsche Patrijshond
Duitse Dwergpinscher
duitse herdershond/rottweiler
Duitse Staande, Draadhaar
Dwergpinscher
Épagneul Nain Phalènes
Fox Terriër (gladhaar)
groenendaelse herder/landseer
harlekijn poedel
Herdershond
Holl Herdershond
Kanaänhond
Keeshond Dwerg
Keeshond Middenslag, wit
Kruising Am.Staff X Labrador
Kruising Border Collie/ Cocker Spaniel
Kruising Dashond
Kruising Labrador/Friese Stabij
Kruising Labrador/Golden Retriever
Kruising Siberische Husky
Kruising Stabyhoun/Wetterhoun
Kruising Windhond
Labradoodle
Lagotto Romagnolo
Lakeland Terriër
Noorse Elandhond Grijs
Noorse Lundehund
Norwich Terriër
Oud Duitse Herdershond
Poedel, Standaard, zwart/bruin/wit
Polski Owczarek Nizinny
Pumi
Rhodesian Ridgeback
Samojeed
Västgötaspets
Vizsla, Draadhaar
Weimarse Staande, Korthaar
Weimarse Staande, Langhaar
Welsh Corgi Pembroke
Welsh Terriër
Whippet

%
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
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TRENDS IN AGILITY
A A N HE T B E GIN VAN HE T JA AR DUIKE N I N AL LE
T I J D SC HRI F TE N L IJ S T J E S O P VA N W A T “ I N ” E N “ U IT” ZA L Z IJ N
I N H ET NI E UWE JA AR . ON DA NK S DE S NE L LE O N TWIK KEL I NGE N
I N D E H O ND E N S P OR T, I S D I T B IJ A GI L IT Y ZE L DE N EE N KW E STI E
V A N HE T E NE JA AR D I T E N HET A N DE RE JA AR DAT .
WE L Z IJ N ER TR E N DS T E HE RKE NNE N , W AAR VA N E E N AA NTA L
I N DIT OVER Z ICHT TE V I NDEN IS.
Kl edi ng
Was vroeger de belangrijkste eis aan de kleding bij
agility dat het niet flapperde en dat het vies mocht
worden, tegenwoordig speelt ook aerodynamica een
rol. Waar voorheen de spijkerbroek grotendeels het
beeld bepaalde, is momenteel strakke kleding sterk in
opkomst. De “tight” heeft als voordeel dat de hond
geen verkeerde signalen van flapperende broeken
krijgt en is daarnaast zeer comfortabel op de warme
dagen, omdat het materiaal ademt en zweet opneemt.
Om in een tight te passen wordt bovendien flink getraind, wat de snelheid in het parcours ten goede
komt.

Lucy van Duijn-Mons

Sc ho enen
De snelheid van de handler is ook gebaat bij goed
schoeisel, wat eveneens aan trends onderhevig is. Met een simpele gymschoen of een paar
voetbalschoenen ben je er niet. De moderne handler heeft voor verschillende bodems en
weersomstandigheden bijpassende schoenen. Zo zijn voetbalschoenen erg geschikt als de
ondergrond glibberig is, maar kost het je enkels in een droge zomer. Kunstgrasschoenen
zijn hiervoor beter geschikt, maar slippen weer vol bij lang gras. Zo heeft een handler die
op alles voorbereid wil zijn toch al snel een stuk of drie paar schoenen nodig.
Kunstgrasschoenen zijn al enkele jaren populair, maar kregen in 2003 concurrentie van
schoenen met kleine, indrukbare, ijzeren noppen. Deze bieden meer grip op een natte ondergrond, terwijl ze comfortabeler lopen dan de meeste voetbalschoenen. Wel slijten de
noppen vrij snel, omdat de gemiddelde handler zijn schoenen ook buiten het parcours en op
verharde ondergrond draagt.
Oxer
Jarenlang bleef de oxer buiten beeld in de parcoursen. In 2003 begonnen steeds meer keurmeesters deze hindernis in hun parcoursen op te nemen. De oxer, twee hoogtesprongen
waar de hond in één sprong overheen springt, vereist voor de meeste honden en handlers
enige oefening. Aangezien de beweging van hoog met die van ver springen gecombineerd
wordt, verandert het afzet- en landingspunt van de hond en de timing van commando’s van
de handler. Daarnaast moet een hond zich goed (kunnen) concentreren op dit toestel, omdat
het meer coördinatie van de hond vergt.
Sp r o ngt ec hn i ek
Een andere trend op het gebied van sprongen is de aandacht voor sprongtechniek. Waar eerder slechts aan de
sprong expliciet aandacht besteed werd bij het aanleren
van dit toestel en daarna hooguit als de hond veel latjes
eraf gooide, is het nu steeds gebruikelijker om specifiek te
trainen op het verbeteren van de sprongtechniek. Dit gebeurt met behulp van methodes als springstraatjes (jumpingchute, zie “Onze Hond” november 2003), het variëren
van afstanden en hoogtes en het beïnvloeden van het afzetpunt door het neerleggen van hulplatjes. Doel van deze
training op sprongtechniek kan nog steeds het oplossen
van een lattenprobleem zijn, maar ook het winnen van
tijd, doordat de hond de meest efficiënte techniek leert
kiezen in verschillende situaties. Tenslotte kan een goede
sprongtechniek ook preventief voor blessures werken
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R aakvlakk en
Van alle toestellen in de behendigheid zijn de raakvlaktoestellen waarschijnlijk het meest
trendgevoelig. Hier lijkt een golfbeweging in te ontstaan, waarbij een periode met nadruk
op controle gevolgd wordt door een periode met nadruk op snelheid. Methodes als de hoepelmethode, de zoekmethode, de zitmethode, de afmethode en allerhande verschillende
houdingen van handlers daarbij, variëren doorlopend in populariteit. Uiteindelijk wil iedereen de ultieme combinatie bereiken: snel en goed. Dit is een lastige combinatie, die van
ontzettend veel verschillende factoren afhankelijk is, zoals de snelheid van hond en handler,
de belastbaarheid en het anticipatievermogen van de hond en de motoriek en het inzicht van
de handler.
In navolging van de Franse wereldkampioene Christine Charpentier, is momenteel al enige
tijd een trend richting snelheid te zien. Dit betekent meestal dat het aantal fouten op de
raakvlakken weer toe zal nemen tot een controlegolf het evenwicht weer herstelt. Tenzij
iemand het ei van Columbus op het gebied van raakvlaktraining ontdekt.
C lick e r
Agility was een van de eerste hondensporten waar het werken met beloning in plaats van
met correctie gemeengoed was. Een hond die met plezier werkt gaat immers harder dan een
gedrukte hond en bovendien stond en staat plezier voor baas en hond voorop in de training.
In andere takken van de kynologie brak dit principe pas goed door met de komst van de
clicker. Als de clicker gebruikt wordt als middel om op afstand nauwkeuriger te kunnen belonen, verandert er niet veel aan de gangbare methodes. Wordt echter gezocht naar manieren waarop de hond zelf tot oplossingen moet komen, dan zijn ook nieuwe (aanleer)methodes nodig. Zo wordt de targetstick bij het aanleren van raakvlakken gebruikt en
zijn ook voor de slalom methodes bedacht, zodat de hond zelf kan leren hoe dit toestel genomen dient te worden. Tot op heden zijn er in de top van de sport weinig clickergetrainde
honden te vinden, met uitzondering van Henk Postma, die in de C-small hoge ogen gooit
met zijn Vlinderhondje Lola. Als er meer in het oog springende honden op deze wijze getraind worden, zal ongetwijfeld de populariteit van de clicker in de agility verder toenemen.
E lekt ro ni ca
De elektronische tijdwaarneming heeft de rol van de stopwatch al jaren overgenomen. De
stopwatch rest slechts een reserveplaats, voor als de elektronica hapert. Naast de tijdwaarneming wordt echter druk gewerkt aan verdere modernisering van meetmethodes. Zo is een
elektronische tafel ontwikkeld, waardoor vijf seconden voor iedere deelnemer even lang
duren, en zijn er elektronische raakvlakken, waardoor het raken of missen van een raakvlak
niet meer afhankelijk is van het loop- en gezichtsvermogen van de keurmeester. Deze elektronische ontwikkelingen kennen echter nog de nodige kinderziektes en zijn bovendien nog
veel te duur om op grote schaal door te breken.
Net als bij de computer, de cd, de dvd en de tijdwaarneming zal dit echter vast een kwestie
van tijd zijn. Wel doorgebroken zijn de ontwerpprogramma’s om parcoursen op de computer mee te ontwerpen, zoals Agility Blues. Keurmeesters gebruiken ze om parcoursen tot op
de millimeter nauwkeurig uit te werken, instructeurs gebruiken ze om lessen voor te bereiden en handlers gebruiken ze om gelopen parcoursen te kunnen analyseren. De mogelijkheden worden steeds uitgebreider, waardoor het miniparcours in de vergetelheid raakt. Toch
blijft het ouderwetse miniparcours (hindernisjes op schaal) buitengewoon handig om in
groepen over parcoursen te discussiëren, zoals op theorie-avonden of bij lesvoorbereiding
door meerdere instructeurs.
Ook het wedstrijdsecretariaat is grotendeels geautomatiseerd. Via Internet zijn wedstrijdagenda’s, inschrijfgegevens, routebeschrijvingen en startnummers op te zoeken en na de
wedstrijd staan alle uitslagen en competitiestanden binnen een mum van tijd op Internet. De
dagen van inschrijfformulieren, agenda’s uitspitten in kynologische tijdschriften en langdurige spanning over de ontknoping van de wedstrijdstanden lijken lang verleden tijd, alhoewel dit toch echt slechts enkele jaren geleden is.

Susan Ophorst

V oorspro ng
Alle trends geven duidelijk weer dat agility een ontwikkeling doormaakt van hobby naar
sport, waarbij de deelnemers zoeken naar mogelijkheden om voorsprong op de concurrentie
te krijgen en hun honden zo lang mogelijk fit te houden en keurmeesters en wedstrijdorganisatoren zoeken naar wegen om zo goed mogelijk om te gaan met de steeds hogere snelheden en steeds grotere aantallen deelnemers. Er zullen vast nog veel trends volgen.
Bron “Onze Hond”. Tekst: Susan Ophorst
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NAWOORD
Het zit er op. Dit is de laatste pagina over de geschiedenis van de behendigheid/agility in
Nederland. Vijfentwintig jaar in een notendop. In al die jaren is er veel gebeurd en hebben
vele mensen in de vorm van handlers, verenigingen en overkoepelende organen dat gedaan
om de sport te maken zoals deze nu is.

Piet Plasmans

De redactie en alle mensen die bij de totstandkoming van dit boek betrokken zijn geweest
hebben niet de intentie gehad om van dit boek een kille opsomming van feiten te maken.
Veel meer moest het een soort krant worden met een min of meer logische opbouw. Kortom een kijk, lees en archiefboek met een eerbetoon aan iedereen die met deze sport verbonden is. Maar niet alleen als sport; agility is ook gewoon een leuke bezigheid om samen
met je hond aan gezonde beweging te doen.
Verder willen we vanuit deze plaats iedereen meer dan hartelijk bedanken aan al de tijd en
energie die gestopt is om ons te helpen om dit boek te maken.
De redactie,
Piet Plasmans en
Nicole en Bob Veerman

ALLE VERTROUWEN!
2 A P R IL 200 5 W E D STR IJ D KC SC HE L DE Z OOM

Nicole Veerman

Het boek is bijna klaar, voor de stand van Jan van Driel is een tafel geplaatst met daarop het
eerste proefschrift van het boek blz. 320 tot blz. 400, vol foto's, vol verhalen en daaromheen drie rijen belangstellenden die het wedstrijdgeweld dat zich achter hen afspeelt even
helemaal vergeten.
Al bladerend door het boek genoten wij van het commentaar, de anekdotes en herinneringen aan die goede oude tijd. Weet je nog die jongen die op zijn brommertje met daarachter
een open karretje helemaal naar de wedstrijden reed? Ja! Hij had een kleine border collie,
die zag je toen nog niet veel, hoe heette hij ook al weer? .
En herinner jij je dan ook nog die jongen die altijd floot als zijn hond door de tunnel ging?
Ja, dat was Ronald Kip, daar hoor je eigenlijk niets meer van! Op de achtergrond zie ik
Piet, die in de ring staat te keuren, tussen twee starten door, onze kant uitkijken. Hij maakt
zich nog zorgen over het wel of niet slagen van het boek. Wij niet!

Bob Veerman

Inmiddels barst er een vrouw bij de tafel in tranen uit, ze heeft zojuist een foto ontdekt van
haar hondje dat vorig jaar is overleden. Ze vertelt mij haar verhaal. Aan de tafel gaat inmiddels het verhaal rond over Jaap Arnold met zijn kleine vlinderhondjes. Hij had op de
wedstrijden geregeld een pak suiker bij zich dat hij tijdens het parcoursverkennen op de wip
plaatste om te kijken of deze wel doorslaat als zijn hond er straks opstaat. Een en al nostalgie! De verhalen over Loes van den Boogaard met haar originele spelletjes: onder moeders
paraplu, estafette en de race vanuit het vak.
Ook wist iemand te vertellen dat er een fanatiek hondje haar baasje in het kruis van haar
joggingbroek greep en deze vervolgens tot op haar enkels naar beneden sjorde, met het
schaamrood op de kaken schuifelde ik wat terug want dat verhaal ging over mij! Het was
rond 1992 de dader was mijn Smous Aurora en het was in de ring bij Piet Plasmans Hoe
Piet op een dergelijke situatie reageert is algemeen bekend!!.Of is dat ook een Roddel?
Afijn; wat ik eigenlijk graag zeggen wil is, met het schrijven van dit boek leggen jullie de
Nederlandse behendigheidsgeschiedenis vast en daarvoor wil ik jullie heel, heel hartelijk
bedanken Ik ben er van overtuigd dat vele behendigheidsliefhebbers dit met een lach van
herkenning op hun gezicht zullen lezen.
Liefs Anneke van Driel-Meijer

×××××××××××
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J. Broeksteeg-Aafke-Kooikerhondje; J. vd Heuvel-Aaron-Keeshond; Nico Ackermans-Abbey-Border Collie; Hendrik Timmer-Abby-Border Collie; Tanja Geerts-Abby-Border Collie; A. Witte-Aby-Australian Cattle Dog; ; Piet Westelaken-Ace-Border Collie; B. Hesse-Ace-Duitse Herdershond; Leo Mouchart-Aika-Shetland Sheepdog; Dirk Zom-Airco-Border
Collie; Joke van-Leeuwen-van Dijk-Ajska-Duitse Staande Draadhaar; A. van Hierden-Akita-Akita Inu; F. van Santen-Alasko-Duitse Herdershond; Karin Ramak-Alby-Border Terrier; A. Bentgen-Alex-Schapendoes; Jakob Muis-Alma-Border Terrier; A. Groenensteijn-Jakobs-Amber-Shetland Sheepdog; L. Barendregt-Amber-Duitse Herdershond; A.
Adams & J.W. van Diest-Amber-Belgische Herdershond Mechelse; Jos van Vlimmeren-Ambor-Belgische Herdershond Tervuerense; Fred Schermer-Amer-Kruising Labrador;
Gerwin Gerritsen-Amir-Shetland Sheepdog; Wil Lutters-Amor-Duitse Herdershond; A. Wiers-Amos-Foxterrier gladhaar; Conny van Diest-Amy-Belgische Herdershond Mechelse;
Hester van Galen-Andor-Pyreneese Herdershond; T. Joling-Andra-Belgische Herdershond Tervuerense; Ron Palmer-Andy-Foxterrier draadhaar; Charles de Fijter-Angel-Border
Collie; A. Makkink-Angie-Rasloos; Annemie v Hutten-Angie-Jack Russell Terrier; Nel Priem Bergman-Anka-Belgische Herdershond Mechelse; W. Berends Seubers-AnkaKruising Schapendoes; Jannie van Heuven Kuiper-Anna-Schapendoes; Monique Kist-Anora-Belgische Herdershond Laekense; Cees Sterkens-Anouk-Australian Cattle Dog; Bianca Nooteboom-Anouk-Duitse Herdershond; Alida vd Steen-Anouk-Golden Retriever; Ylona Schardam-Anshela-Australian Cattle Dog; Angenita Kraan Haitsma-Appie HeinCairn Terrier; Margreet Muurling-Aqua-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; W. Germeraad-Aqua-Duitse Herdershond; Jan Aarden-Aram-Belgische Herdershond Tervuerense; D. Patel-Aramis-Duitse Herdershond; Inge Corbeek-Arby-Jack Russell Terrier; Patrick Tunders-Arco-Belgische Herdershond Mechelse; E. Huijsman-Arco-Duitse Herdershond; Sylvia Heijkoop-Ardan-Belgische Herdershond Tervuerense; Annelies van 't Hof-Armani-Poedel Groot; Cor de Zeeuw-Aros-Duitse Herdershond; A. Wijshake-ArowBorder Collie; Ankie vd Berg Hage-Arrow-King Charles Spaniel; Wilma Hazeborg-Arson-Amerikaans Canadese Witte Herdershond; Anja v Beest v.Dien-Aschja-Duitse Herdershond; Gerrit-Kooy-Ascot-Border Collie; R. Molenkamp-Ashby-Shetland Sheepdog; Jurgen Smit-Ashley-Shetland Sheepdog; Joke van-Leeuwen van Dijk-Aska-Duitse Staande
Draadhaar; Annemiek Laming- Smans-Asta-Belgische Herdershond Groenendaeler; Lisette de Bree-Aster-Dalmatische Hond; Edwin ten Kate-Astor-Duitse Herdershond; Bert
Tankink-Astor-Duitse Staande Draadhaar; Henk de-Jong-Astra-Belgische Herdershond Laekense; Sia Beuving-Astrix-Hovawart; Anneke Meijer-Aurora-Hollandse Smoushond;
Christa de-Bruin-Avar-Belgische Herdershond Groenendaeler; Cora Jansen-Axel-Herdershond; Wim van-Diemen-Axel-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; Anneke Degenaars-Aya-Rasloos; Walter Sontrop-Ayla-Border Collie; Marianne vd Tuin-Ayla-Flatcoated Retriever; Saskia Hitters-Ayla-Jack Russell Terrier; E. Guddens-Azuro-Duitse Herdershond; Henk Bouwman-Baloe-Shetland Sheepdog; Robert Brouwer-Balou-Leeuwhondje; Tineke de-Boer-Balou-Belgische Herdershond Groenendaeler; Anna Louise-vanTongeren-Balou-Hollandse Herdershond Korthaar; Finet Krediet-Balou-Engelse Cocker Spaniel; H. Willems-Bandit-Border Collie; Erica Klijn-Banjer-Kooikerhondje; Mandy vd
Belt-Bapooh-Kruising Friese Stabij; Arie en Hermien vd Waal-Barley-Kooikerhondje; W. de Glee-Bart-Flatcoated Retriever; Anneke Spruyt-Barungka-Samojeed; Guus Scherbeyn-Bas-Rasloos; Jos Okkerman-Bas-Jack Russell Terrier; Johan Nijhoff-Bas-Rasloos; Erdwin van-Silfhout-Bas-Belgische Herdershond Groenendaeler; J. van de-Berg-BasilRasloos; C. Koppes-Bear-Belgische Herdershond Tervuerense; P. Meys-Beatle-Bearded Collie; Mo van Mokum-Beau-Kruising Dobermann; Mirjam Kruisman-Beau-Kruising
Mechelse Herdershond; Karin Smit-Beau-Belgische Herdershond Tervuerense; Bob van-Soomeren-Beau-Bearded Collie; Anouschka Labee-Beau-Belgische Herdershond Tervuerense; M. Kreeft-Beau-Golden Retriever; Henry Koldenhof-Beauty-Beagle; Jacques v Duijn & Lucy v.Duijn Mons-Beer-Duitse Herdershond; Petra Jansen-Beike-Border Collie; Finet Krediet-Bell-Engelse Cocker Spaniel; C. Quellhorst-Bella-Rasloos; Ellen Reyenga Hurkmans-Bellefleur-Labrador Retriever; Gaby-v-Stroe-Benji-Shetland Sheepdog;
A.H.(Sandra)-Meijer-Benji-Kruising Border Collie; H.J. (Henry)-Koldenhof-Benji-Beagle; Marian-Bouma-Benji-Kruising Border Collie; Norma-Harmsen-Benjie-Rasloos; SylviaHeijkoop-Bento-Belgische Herdershond Tervuerense; A.E.G.(Edu)-de-Ronde-Bess-Border Collie; G.-van-Zutphen-Stabel-Bettie-Border Collie; K.-Heugen-Bibi-Shetland Sheepdog; A.(Anita)-Robbemont-Bietel-Schapendoes; Annemieke-Bolderman-Biggles-Border Collie; Marjan-Pleket-Biko-Border Terrier; Chris-Wolf-Biko-Hollandse Herdershond Korthaar; Wilbert-Ebben-Bilbo-Bearded Collie; A.(Angelique)-vd-Oord-Wijnands-Billie-Border Collie; E.M.-Bos-Billy-Jack Russell Terrier; Jacqueline-Mansveld-Billy-Franse Herdershond Briard; K.A.W.-vd-Ven-Vliegen-Billy-Duitse Herdershond; M-vd-Broek-Bingie Madison-Boerenfox; Ingeborg-Huizer-Binky-Schapendoes; A.(Almer)-Wolthuizen-BinkyYorkshire Terrier; Henk-Hazeborg-Binky-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; M.(Marian)-vd-Tuin-Hazejager-Birdy-Engelse Springer Spaniel; S.T. (Finet)-Krediet-BixaEngelse Cocker Spaniel; Joke-Rijnders-Oonk-Bjelka-Jack Russell Terrier; Bianca-van-Breugel-Bjorka-Rasloos; A.M.(Andrea)-Sonderen-Black Freggel-Poedel Groot; AndreaSonderen-Black Nena-Poedel Groot; W.J.-Wolf-Blacky-Flatcoated Retriever; Margreet-Muurling-Blacky-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; Michael-Panen-BladeSchipperke; F.-v-Elden-Blaze-Staffordshire Bull Terrier; Misha-Kerchman-Blenka-Petit Basset Griffon Vendeen; A.(Toon)-Boonman-Blessie-Border Collie; Conny-VoesenekBlitz-Schapendoes; A.-Griekspoor & M. Kerssen-Blix-Dobermann; Danielle-Boshouwers-Blue-Border Collie; A.M.(Andrea)-Sonderen-Blue Joy-Poedel Groot; Hilda-SchriekBlues-Shetland Sheepdog; Hanny-van de-Plaats-Bo-Bearded Collie; Fieny-Mennen-Koppen-Bo-Border Collie; S'jack-Baten-Bo-Border Collie; J.C.C.-Ringeling-Bo-Bearded Collie; S.N. (Sybrenne)-v.d.-Vet-Bobby-Jack Russell Terrier; M.-v.d.-Tuuk-Bobby-Kruising Friese Stabij; Wil-v-Leeuwen-Bo-bo-Irish Soft Coated Wheaten Terrier; NicoletteJanssens-Zwart-Boef-Border Collie; Jaap-de-Ruiter-Bohdi-Shetland Sheepdog; Floor-Goddijn-Bommeltje-Shetland Sheepdog; J.G.-Beelaerts van Blokland-Bonney-Hollandse
Herdershond Korthaar; K.D. (Ineke)- v-Oostveen-Bonnie-Border Collie; S.-Mross-Bonny-Border Collie; Rianne-Miedema-Bonny-Rasloos; Corry-Vrogten-Bonny-Rottweiler; B.Smid-Bonny-Kruising Border Collie; Henriëtte-Geerling-Bootz-Border Collie; W.S.-Zwart-Bora-Engelse Cocker Spaniel; M.-Hovius-Boris-Rasloos; Ineke-Heijmans-BorrowFlatcoated Retriever; Piet-vd-Voort-Bowie-Jack Russell Terrier; Trudy-Veen-Standhorst-Bowie-Amerikaanse Cocker Spaniel; W.(Willeke)-van-Zoeren-Bowie-Shetland Sheepdog; C.L.-Knape-Bowie-Belgische Herdershond Groenendaeler; G.F.(Gwendolyne)-Koning-Brock-Bowie-Kruising Herdershond; A.A.M.-Vermeeren-Bowy-Shetland Sheepdog;
S.(Sonja)-Roza-Boy-Working Kelpie; M.E.C. (Marlies)-Geerts-Haan-Boy-Duitse Herdershond; B.G.-v-Hoorn-Boy-Border Collie; Tonny-Wierda-Boy-Kruising Duitse Herdershond;
Annie-Smits-Steenbakkers-Boy-Golden Retriever; Lia-Alblas-Boyd-Border Collie; C.-van-Beek-Bradley-Australian Shepherd; N.(Naomi)-Priems-Bram-Rasloos; Dirk-FeikenBram-Pyreneese Herdershond; J.(Jaap)-Mol-Bram-Schapendoes; R.-Eerhart-Brandy-Parson Jack Russell Terrier; R. & Eline-Teygeler-Breston-Belgische Herdershond Tervuerense; M.C.J.-de-Kloet-Bret-Rasloos; Carla-Hunsche-Brie-Belgische Herdershond Groenendaeler; Sinne-Tolsma-Briska-Border Collie; A. (Anneke)-Cornelissen-Briska-Engelse
Springer Spaniel; Peter-vd-Zwet-Britt-Kerry Blue Terrier; Elian-Hattinga van 't Sant-Britt-Flatcoated Retriever; Iet-v.d.-Laar-Britt-Border Collie; G.M.R.-van-Zutphen-Britt-Border
Collie; J.-Mennen-Koppen-Britt-Border Collie; S.A. (Simone)-Hovingh-Britta-Golden Retriever; A.-v.d.-Meer-Britta Kelly-Duitse Herdershond; Yvonne-van-Ool-Brodie-Border Collie; Marcel-Visser-Bruce-Duitse Herdershond; K.(Koen)-de-Vries-Bruno-Golden Retriever; A.(Anja)-van-Rijnsbergen-Bruno-Boxer; M.A.(Riet)-Bunnik-Lansink-Brutus-Cairn Terrier; A.P.(Annette)-Merks-Buck-Parson Jack Russell Terrier; W.-Schild-Buddie-Belgische Herdershond Groenendaeler; L.(Lenie)-Warren-Buddy-Jack Russell Terrier; GwenJanssen-Buddy-Kruising Rottweiler; Garda-Douw-Buffy-Shetland Sheepdog; K-van-As-Bugsy-Parson Jack Russell Terrier; Debby-Leensma-Bumper-Australian Cattle Dog;
Johan-Verbeek-Bunker-Border Collie; Janny-van-Kooij-Boet-Burny-Kerry Blue Terrier; Connie-Katoen-Buster-Schapendoes; Anita-de-Groot-Buster-Flatcoated Retriever; Kittyden-Breejen-Buster-Stabijhoun; Bianca-van-Gastel-Buster-Border Collie; Sasja-Plug-Butchy-Jack Russell Terrier; M.-Jacobs-IJkhout & Jacco Jacobs-Byoux-Shetland Sheepdog;
I.(Ingrid)-Dijkers-Prins-Caitlin-Border Collie; A.(Alida)-vd-Steen-Cally-Kruising Border Collie; R.F.M.(lia)-Smeets-Canzy-Golden Retriever; E.M.-Bos-Captain Miles-Jack Russell
Terrier; N.J.V.M.-Veerman-Schreurs-Carly-Belgische Herdershond Tervuerense; Peter-v-Kooy-Cartouche-Jack Russell Terrier; Marjo-de-Ruijter-Hannema-Casey-Shetland
Sheepdog; Ad-Breedt-Casey-Kruising Border Collie; A.(Annette)-Helder-Ceilidh-Border Collie; Lydia-v.-Sprundel-Meyer-Cester-Keeshond; Peter-Assendorp-Chain-Belgische
Herdershond Mechelse; Mieke-Komen-Chakaya-Tibetaanse Terrier; Wilma-Klarenbeek-Champ-Bearded Collie; Pia-vd-Vall-Chanindo-Belgische Herdershond Tervuerense;
L.A.J.(Leo)-Nagelkerken-Chaos-Schapendoes; N.-van der-Straat-Chap-Belgische Herdershond Mechelse; M.-Hox-Chap-Border Collie; J.J.(Jan-Jaap)-Masmeijer-CharcaBelgische Herdershond Groenendaeler; Michiel-Franken-Charlie-Pyreneese Herdershond; E.-Oosterwijk-Cheetah-Belgische Herdershond Tervuerense; Marian-Bruine de Bruinv Winkel-Chefke-Shetland Sheepdog; T.T.-Joling-Chelly-Belgische Herdershond Tervuerense; S.J.-de-Boer-v Delft-Chelsea-Australian Shepherd; Karin-Sep-Maatjens-ChelseyBelgische Herdershond Tervuerense; Ronald-Wagenaar-Chesna-Dalmatische Hond; G.C.P.(Ineke)-Borst-van Nuland-Chessy-Shetland Sheepdog; E.-ter-Horst-Chester-Duitse
Herdershond; B.(Brigitte)-v.d.-Vliet-Cheyenne-Border Collie; John-Hoogvliet-Chica-Border Collie; Febian-Zebregs-Chica-Shetland Sheepdog; Remona-Baars-Chica-Belgische
Herdershond Tervuerense; Y.M.-v.-Hoewijk-Vacher-Chica-Duitse Herdershond; Barry-v-Belzen-Chick-Australische Kelpie; E.J. (Erna)-Verhoef-Hekel-Chico-Parson Jack Russell
Terrier; Rens-de-Guijtenaere-Chico-Rasloos; Jan-Remmen-Chico-Shetland Sheepdog; W.(Wilda)-Kapel-Groeneveld-Chico-Belgische Herdershond Tervuerense; G.-Spoelstra
en A.Nauta-Chinook-Witte Herdershond; Nel-Usmany-Chip-Jack Russell Terrier; Angela-Koopman-Chip-Shetland Sheepdog; Marina-Hageraats-Chippendale-Border Collie;
Susan-Ophorst-Chippie-Shetland Sheepdog; Marianne-van-Proosdij-Chiqui-Shetland Sheepdog; K.F.-v-Duinen-Chiron-Hollandse Herdershond Ruwhaar; Gerina-HouwaartChristi-Shetland Sheepdog; Edwin-Reedijk-Chuck-Golden Retriever; Jan-IJzermans-Chum-Flatcoated Retriever; A.M.H.(Ad)-vd-Broek-Chyrano-Belgische Herdershond Groenendaeler; Ingeborg-Huizer-Ciepke-Schapendoes; Bertha-Hoekman-Ciorie-Kooikerhondje; A.M.-Willemse-Cisco-Border Collie; J.J.-de-Swart-Volkers-Citah-Shetland Sheepdog;
M.H.-Kleinjan-Matena-Cobus-Kooikerhondje; H. (Harma)-Brink-Wolters-Collin-Nova Scotia Duck Tolling Retriever; Margreet-v.d.-Zijden-Cooper-Australian Shepherd; JohanKauling-Cordjana-Belgische Herdershond Tervuerense; F.H.W.(Sandra)-v.d.-Luitgaren-Costa-Dobermann; Ben-Gräfe-Crocodile Dundey-Border Collie; Esther-Booker-CronyNova Scotia Duck Tolling Retriever; M.(Monique)-Boeringa-Derrez-Cuatro-Gos d'Atura; M.-Manders & C. v.d. Berg-Cybo-Belgische Herdershond Groenendaeler; P.(Paul)-LansCyra-Belgische Herdershond Tervuerense; J.-Koskamp-Dago-Holl Herdershond; M. (Miranda)-van de-Zalm-Daisy-Amerikaans-Canadese Witte Herdershond; L.(Leen)-v.d.Kraan-Daisy-Belgische Herdershond Tervuerense; S.C.(Susan)-Boeve-Glerum-Daisy-Dwergschnauzer; Tina-ten-Brink-Daisy-Border Collie; Carla-Grootegoed-Dana-Belgische
Herdershond Tervuerense; M.(Marina)-Hageraats-Dancer-Border Collie; Sandra-vd-Brink-Danco-Staffordshire Bull Terrier; Karima-Hasselt-Dani-Heidewachtel; Rudy-AhrensDansky-Polski Owczarek Nizinny; H. (Herma)-Jansen-Dante-Schotse Herdershond Korthaar; P.L.M.-Wouters-Dante-Duitse Herdershond; E.-Klink-Danto-Duitse Herdershond;
S.(Simone)-van der-Meer-Danu-Heidewachtel; D.J. (Desiree)-Vrolijk-Darcy-Bearded Collie; Paula-van-Zutphen-Darcy-Belgische Herdershond Groenendaeler; A.M.-WillemseDarky-Schipperke; M.-Vink-Darky-Border Collie; D.(Dick)-Visser-Darwin-Schotse Herdershond Langhaar; R.(Rene)-Kamp-Darwin "Randy"-Shetland Sheepdog; C.A.-KaleeDaryl-Labrador Retriever; H.P.J.(Harrie)-Faessen-Dash-Border Collie; John-Bekkenkamp-Dash-Border Collie; W.H.J.G.-Scheepers-Dasja-Rasloos; Dirk-Zom-Dave-Border Collie; G.-Mulder-Dave-Border Collie; Y.N. (Nicky)-Spengler-Davy-Shetland Sheepdog; N.J.J.-Piket-Dayak-Duitse Herdershond; Nancy-van-Loon-Days-Border Collie; Joost-vanBelzen-Daz-Rasloos; Marjolein-Stramrood-Dee Dee-Welsh Terrier; N.J.(Nicolet)-Bonouvrie-Demi-Golden Retriever; N.-van der-Straat-Demi-Belgische Herdershond Mechelse;
J.(Carla)-Stuiver-Demi-Kooikerhondje; W.(Willy)-van-Laar-Demi-Jack Russell Terrier; T.(Tina)-de-Gans-Demio-Boxer; Marleen-Francke-Dender-Rasloos; Peter-Furer-DenzellShetland Sheepdog; Miranda-Spanjaards-Desie-Labrador Retriever; Henrie-van-Steenis-Des'ray-Border Collie; A.-Povee-Devon-Border Collie; Carola-Boertjes-Dexter-Duitse
Herdershond; A.C.-Jager-Dexter-Border Terrier; Liesbeth-Roskam-Dice-Bearded Collie; Kitty-Bergman-Dido-Poedel Dwerg; V.-de-Wan-Diesel-Border Collie; D.(Debby)Leensma-Diesel-Australian Cattle Dog; Bianca-van-Gastel-Diestro-Border Collie; H.W.-Lankhorst-Diether-Duitse Herdershond; L.-Bourquin-Dikie-Dik-Jack Russell Terrier×

516

