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DE COMMANDO'S 
 

BIJ AGILITY BESTAAN VELE SOORTEN COMMANDO'S OM DE 
HOND DUIDELIJK TE MAKEN WAT WE VAN HEM VERWACHTEN. 

DIE COMMANDO'S ZIJN TE ONDERSCHEIDEN IN 
 
Lichaamstaal  
Honden reageren minstens zo sterk op signalen die wij uitzenden met ons lichaam als op 
onze stem. Met die lichaamstaal, ook wel non-verbale communicatie genoemd, moeten we 
bij de agility heel erg rekening houden. Het gaat daarbij om gebaren met de handen, armen, 
voeten en benen; het gaat om de houding van ons lichaam en het gaat om de positie die we 
ten opzichte van de hond innemen. 
 

Armen en handen 
Een uitstekende manier om li-
chaamstaal te spreken, is het 
gebruiken van je armen en han-
den, al vanaf het begin. De 
hond ziet de handen van een 
mens als een soort tweede en 
derde kop. Een kleine handbe-
weging van de baas kan al vol-
doende zijn om de hond van 
richting te doen veranderen. Als 
de arm gestrekt op horizontale 
hoogte is, duw je de hond ver-
der van je af; zakt de hand naar 
je been, dan haal je de hond 
naar je toe.  
 
Gebruik (in principe) altijd de 
hand die aan de kant van je 
hond is om te vermijden dat de 

hond naar de verkeerde kant komt. Hond links: linkerhand; hond rechts; rechterhand. Maak 
niet de fout om met twee armen tegelijkertijd te lopen zwaaien. In dit geval raken de meeste 
honden in verwarring; zeker als de aanwijshand stil wordt gehouden en de andere hand 
zwaait om je lichaam tijdens het rennen in balans te houden. 
 
Hoe meer je gebruik maakt van je benen, voeten, handen en armen, hoe minder, of hoe 
minder hard, je hoeft te roepen. Je houdt dan meer energie over om op je hond en op het 
parcours te letten en het tempo hoog te houden. Zorg er wel voor dat je secuur te werk gaat. 
Dat doet de hond namelijk ook. Iets te veel opzij en je hond gaat om de hindernis heen: 
Braaf hondje! 
 
Benen en voeten 
Onderschatte items zijn de effecten die de plaatsing van de benen; maar ook die van de 
knieën en de voeten op de hond hebben. Reden voor de hond is dat deze van pup af aan bij-
na niets anders ziet dan voeten, onderbenen en knieën. Over het gebruik hiervan, haalt hij 

veel informatie. Bijvoorbeeld welke kant 
we uitgaan, wanneer hij moet gaan rennen 
en wanneer er versneld moet worden of 
juist langzamer gelopen moet worden.  
 
Ook worden met de voeten, door hard of 
harder op de grond te stampen dikwijls 
bewuste en onbewuste attentiecomman-
do’s gegeven.  
Voor je het weet kijkt je hond naar jou of 
springt hij opzij en langs een hindernis of 
wordt hij uit zijn concentratie gebracht 
net tijdens het moment dat hij de spring-
hoogte van een sprong aan het inschatten 
is. Laatste latje?! 

Michel Grosze Nipper 
met Nero 

Een onbewust commando? 
Baaaaalen dat laatste latje! 
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Lichaamsposi t ie  
Een ander voorbeeld van lichaamstaal is de manier waarop je je 
tussen twee hindernissen in beweegt. Het is dan belangrijk zelf 
soepel te bewegen en rechte lijnen te lopen om te vermijden dat 
je hond schrikt, afwijkt of overbodige omwegen maakt. Hang ook 
niet over je hond heen, dat ervaart hij als dreigend.  
Ook is het belangrijk dat je bij alle toestellen en situaties "recht-
op" moet lopen. Want als je niet rechtop loopt gaat dit ten koste 
van je eigen snelheid en van de snelheid en oplettendheid van de 
hond; ook als je een kleine hond bezit. Ga in dit geval dan maar 
door de knieën; dan blijf je in elk geval consequent in je signalen 
richting de hond.  
 

Verbale  commando's  
Verbale commando's zijn commando's die we uitspreken om de hond een signaal te geven; 
hetzij voor een bepaald toestel, hetzij voor een bepaalde richting. In het voorbereiden van 
deze commando's moet je wel wat tijd steken omdat zij een heel agility-leven van de hond 
mee moeten. Voordat je de commando's gaat samenstellen moet je weten dat je met een 
aantal zaken rekening moet houden.  
 
Bijvoorbeeld dat op volle snelheid woorden an-
ders uitgesproken worden dan als we langzaam 
wandelen. Verder klinken klanken op de trai-
ning doorgaans anders dan op wedstrijden om-
dat mensen op wedstrijden meestal meer ge-
spannen zijn. Ook is het bekend dat honden en-
thousiaster in hun doen en laten zijn als klanken 
hoog in toon worden uitgesproken. Dit is in te-
genstelling tot tonen die laag en achter in de 
keel worden gevormd. Het maakt in principe 
niet uit voor de hond wat voor klank hij te horen 
krijgt. Als hij maar weet wat er bij elke klank van hem verwacht wordt en hij hierbij nooit 
in verwarring gebracht kan worden. Daarom kun je in principe volstaan met "hoog"-
dragende klanken voor de toestellen en de richtingen “rechts” en “links”. We gebruiken de 
"lage" klanken enkel voor de appèloefeningen zoals "lig”, “wacht”, “blijf”, “af" en "zit".  
Let op: verbale commando’s als vóóóóruit, pááááltjes (tweelettergrepig met nadruk op de 
laatste lettergreep) kunnen, als zij verkeerd worden uitgesproken, een attentiecommando 
gaan vormen. Het gaat hier dan om de laatste lettergreep bij vóóóóruit’op “ruit” en bij, 
pááááltjes op “tjes”. 
 
Attentiecommando’s zijn nodig om de aandacht van de hond op ons te richten als deze even 
dié richting uitgaat die wij net niet bedoelen. Fluit even of klap in de handen. Gebruik als 
attentiecommando nooit de naam van de hond want hij is normaal gewend om bij het roe-
pen van de naam naar je toe te komen. Hetzelfde geldt voor de commando's "hier" en 
"volg". Natuurlijk kun je voor allerhande richtingen “terug” “back” enzovoort, zelf com-
mando’s verzinnen. Let er dan wel op dat de commando’s geen verwarring kunnen veroor-
zaken voor de hond.  

 
Blijf in elk geval consequent in de naamgeving en spreek dus de commando’s zoveel moge-
lijk op dezelfde toonhoogte uit. Tekst: Piet Plasmans  

Verbale- en non-verbale 
commando’s zijn belangrijk 

om de hond te sturen. 
Maar een hond kan ook op 

verschillende manieren  
horen welke kant we opgaan. 

Bijvoorbeeld aan het  
“stampen”van onze voeten 

Een deel van het 
Oranjelegioen 

Peggy van Ginneken 
met Kim 

En soms is het niet anders, 
dan gaat gewoon alles mis 
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HULPMIDDELEN BIJ DE TRAINING 
 
Halsband 
Bij agility zijn correcties uit den 
boze. Daarom gebruiken we enkel 
een platte leren halsband en een 
lichtgewicht riem of een kort lijn-
tje (zonder lus maar met een 
knoop aan het eind) dat ook wel 
"handvat" genoemd wordt. Dus 
geen slipketting; ook niet op de 
"dode" ring. We streven er ook 
naar om zo snel mogelijk los te 
werken en dat zonder (ongewilde) 
correctie door een halsband. 

 
Ballet je  en “sjor-sok” 
Verder nemen we nog wat dingen mee om de hond te belonen. 
In elk geval heb je een balletje en een "sjor-sok" bij elke les 
nodig. Vergeet deze twee dingen nooit. Het balletje gebruiken 
we om de hond te belonen en om hem vooruit te leren werken. 
De “sjor-sok” ook om te belonen en om de aandacht op de 
handler te richten. 
 
Voedsel  

Sommige cursisten gebruiken ook nog graag koekjes of een piepbeest. Maar dit laten we 
graag aan jezelf over. Werk nooit 
met stokken. Dit is zeer gevaar-
lijk voor de hond. Andere soorten 
van voedsel in de vorm van een 
klein brokje kunnen worden ge-
bruikt als beloning, voor de 
zoekmethode bij de raakvlakken 
of om de hond te leiden door de 
paaltjes bij de schaatsmethode. 
 
Tip: in alle gevallen is het niet 
verstandig (zeker niet als je met 
voedsel werkt op de training) je 
hond net voor de training een overdadig diner voor te schotelen. Beter is dat te bewaren 
voor na de training. Als je het toch wilt doen dan is de helft tot een derde van een normale 
portie het best. En!! Natuurlijk de hond goed uitlaten op de daarvoor bestemde plaatsen 
vóór je aan de training begint. Tekst: Piet Plasmans  

Een balletje is ideaal om mee 
te trainen en de baas  
wordt zelf niet moe 

Belonen op het raakvlak; 
een conditioneringsmoment 

En dit is dan de echte 

Ook dit is een “sjor-sok” 
tenminste voor Shaffy 
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TECHNIEK VAN HET SPRINGEN 
KOP NAAR VOREN EN POTEN NAAR ACHTEREN 

 
SPRINGEN IS VOOR HONDEN EEN HEEL NATUURLIJK PROCES  

EN IN DE AGILITY IS SPRINGEN 
 ZO'N BEETJE DE MEEST VOORKOMENDE BEWEGING.  

TOCH HEBBEN VEEL HONDEN ER PROBLEMEN MEE 
 
Niet dat ze niet kunnen springen, maar veel honden 
gebruiken niet de meest optimale techniek. Het gevolg 
daarvan is dat de sprong niet goed genomen wordt, er 
meer risico is op latjes afgooien en de belasting voor 
de hond groter is dan nodig. 
 
Afzet ten 
Een sprong van een hond bestaat globaal gezien uit 
drie fasen: afzetten, zweven en landen. Tijdens het af-
zetten moet een hond de horizontale snelheid om gaan 
zetten in verticale snelheid. Hij moet immers omhoog. 
Hij schat de hoogte (en eventueel diepte) van een 
sprong in en bepaalt wat het meest gunstige punt is 
om af te zetten. Misschien komen zijn passen niet per-

fect uit met dat meest gunstige punt en in dat geval zal hij vlak voor het afzetten zijn pas 
iets verlengen of verkorten om precies op het goede punt af te kunnen zetten. De kop gaat 
iets naar beneden en de voorpoten komen van de grond. Het verdere afzetten wordt door de 
achterpoten gedaan. Deze strekken zich volledig, zodat het hele lichaam omhoog komt. De 
hond is nu los van de grond en het zweven begint. 
 
Zweven 
Tijdens het zweven verplaatst de hond zijn zwaartepunt van achter naar voren, zodat hij 
eerst stijgt en vervolgens weer gaat dalen. De achterpoten kunnen tijdens het zweven ver-
schillende houdingen aannemen. Van helemaal onder het lijf opgetrokken tot helemaal naar 
achteren gestrekt. Welke techniek het gaat worden is bij de afzet al bepaald 
 
Landen 
Voor het landen heft de hond zijn kop, en 
vervolgens komt hij eerst met één poot op 
de grond. De borstkas en de kop zakken 
tussen de poten en ook de andere voorpoot 
komt nu op de grond. De verticale snel-
heid wordt weer omgezet in horizontale 

snelheid en het springen is 
klaar. 
 
Verkeerde manier  
Wat je veel ziet bij onervaren 
honden en honden die op een 
verkeerde manier hebben leren 
springen, is dat ze voor de ver-
keerde sprongtechniek in de 
verkeerde situatie kiezen. Ze 
trekken dan bijvoorbeeld hun 
achterpoten helemaal strak onder het lijf als ze een rechte lijn moeten springen. 
Nadeel hiervan is dat het meer moeite kost om hoog genoeg te springen. Boven-
dien is het risico dat de sprong aangetikt wordt groter. En tot slot is de snelheid 
met die techniek lager dan bij andere technieken. Het zweefmoment is ook kor-
ter. De hond zet vlak voor de sprong af en landt ook vlak na de sprong. Met zo'n 
kort zweefmoment heeft de hond minder de mogelijkheid om zichzelf te corrige-
ren tijdens het springen. Het zou beter zijn als de hond zijn achterpoten óf naar 
achteren zou strekken óf ze op zou trekken, maar dan meer achter zich met de 

hakken naar boven gericht . De hond zal langer zweven, behoudt een hogere snelheid, zal 
zekerder over de sprong gaan, heeft meer mogelijkheden om zich aan te passen tijdens het 
springen, zal minder snel de sprong aantikken en loopt minder kans op blessures. 

Monique van Dijk 
met Fairly 

Zeldzame springtechniek 
Gaat de lat er af? 

Chassey van  
Angela Koopman 
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Techniek 
Of je hond nu een sprong moet nemen voor een breed-
tesprong, een oxer of voor een hoogtesprong, het is be-
langrijk dat die sprong op een goede manier gebeurt. 
Helaas is dat lang niet altijd het geval. Elke hond heeft 
een voorkeurstijl. Die stijl is afhankelijk van de bouw 
van de hond en de manier waarop de hond heeft leren 
springen. Naast de voorkeurstijl moet een hond ook zijn 
techniek aan kunnen passen aan een veranderde situa-
tie. Als een hond een lange rechte lijn moet springen, 
dan hoort daar een andere techniek bij dan wanneer hij 
na een sprong korte bochten moet draaien. 
 

Te hoge snelheid  
Wat je ook nogal eens ziet, is dat een iets te enthousiaste jonge hond met een gigantische 
snelheid over het parcours gaat, vaak met de achterpoten helemaal naar achteren gestrekt. 
En dan moet die hond een bocht maken. Het gevolg is dat de hond veel te ver na de sprong 
landt, en met een veel te hoge snelheid. De bocht wordt hierdoor veel te ruim en de belas-
ting hoger dan noodzakelijk. De hond had beter een andere techniek kunnen gebruiken met 
een wat minder hoge snelheid. 
 

Inschatten 
Een ander probleem dat we 
tegenkomen is dat honden 
kennelijk moeite hebben 
met het inschatten van de 
sprong. Ze springen maar 
wat, in de hoop dat het goed 
komt, zonder zich echt te 
concentreren op de sprong. 
Soms kijken ze teveel naar 
de handler waardoor ze niet 
goed naar de sprong kunnen 
kijken. Het gevolg is dat de 
afzet niet op de meest ideale 
plaats gebeurt en de sprong 
niet op de optimale manier 
genomen wordt. 

 
Goed beginnen 
Nu is dit allemaal wel leuk om te weten, maar het heeft alleen nut als we ook iets aan die 
techniek kunnen doen. Gelukkig kun je een goede techniek ook aanleren. Het beste is het 
om dat te doen op het moment dat je je hond leert springen. Vaak leren we onze honden wel 
om over een sprong te springen, maar zijn we niet bewust bezig om dat met de juiste tech-
niek aan te leren. 
 
Als je voor de eerste keer met je hond gaat springen is het belangrijk dat de hond vrij kan 
springen. Dat betekent dat hij niet aan de lijn mag zitten. De houding van de kop is immers 
heel belangrijk om op een juiste manier te kunnen springen. Gaan we de hond aan de lijn 

doen, dan kan hij zich niet volledig op de 
sprong concentreren en is hij niet vrij om de 
juiste beweging te maken. Daarnaast mag de 
sprong niet te hoog zijn. Als je een hond over 
een te hoge sprong laat springen, zonder dat hij 
al een goede techniek daarvoor heeft, heb je een 
grotere kans op ongelukken en zal de hond veel 
eerder voor de verkeerde techniek kiezen. Leer 
de hond eerst op lage sprongen hoe hij moet 
springen.  
Pas als de hond geheel zelfstandig en zonder 
hulp vrij over de sprong kan springen ga je de 
hoogte langzaam opvoeren.  
De meest ideale hoogte om te beginnen is elle-
booghoogte van de hond. 

Christa Oebels 
met Speedy 

Wil Bloedjes 
en Jessy 

Geconcentreerd op de lat! 
 Vana de hond van 

Martin van Wijngaarden 
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Meerdere sprongen 
Om een hond goed te leren springen is één sprong niet voldoende. 
Bij de eerste sprong gebruikt een hond vaak een heel andere tech-
niek dan bij de volgende sprongen. Beperk je je in een aanleerfase 
alleen maar tot een eerste sprong, dan zal de hond alleen die tech-
niek aanleren en dat is vaak niet de juiste. Daarom is het beter om 
een rijtje van een sprong of vijf te gebruiken. 
 
Bij de eerste sprong gaat de hond van een stilstaande positie rich-
ting de sprong lopen en op een gegeven moment beginnen met 
springen. Hij zal waarschijnlijk behoorlijk kort voor de sprong af-
zetten waardoor het waarschijnlijker is dat hij zijn poten onder zich 
zal trekken in plaats van naar achter. Bij de vervolgsprongen heeft 
de hond meer snelheid en zal hij verder van de sprongen afzetten. 
Het gevolg is een betere sprongtechniek. Door een rijtje van vijf 

sprongen ontwikkelt de hond een ritme in het springen waarbij het goed springen een auto-
matisme wordt. Hij zal ervaren dat die manier van springen veel prettiger en makkelijker is. 
Uiteindelijk zal hij ook bij de eerste sprong die betere techniek gaan gebruiken. Voorwaar-
de is wel dat de hond ver genoeg van de eerste sprong vandaan zit bij het starten. Hij heeft 
immers ruimte nodig om op snelheid te komen en de sprong in te schatten. De ruimte die 
een hond hiervoor nodig heeft is minstens drie meter. Daarnaast is het goed om bochten te 
oefenen. Een hond moet immers leren zijn techniek aan te passen aan de situatie. 
 
Straat je  
Koppel je al deze voorwaarden nu aan 
elkaar dan heb je een probleem. Een be-
ginnende hond zal immers nooit vloeiend 
een rijtje van vijf sprongen nemen als hij 
niet aan de lijn is en er bij geholpen 
wordt. De oplossing hiervoor is een 
springstraatje dat bestaat uit vijf spron-
gen in een rechte lijn, met aan weerszij-
den een net er langs (oefening 1). De 
hond staat aan de ene kant van het 
straatje en wordt door een instructeur 
vastgehouden. De handler gaat aan de andere kant staan en roept de hond over de sprongen 
naar zich toe. De hond is op deze manier geheel vrij om te springen, maar kan niet langs de 
sprongen lopen. Omdat de handler aan de andere kant staat zal de hond leren om recht 
vooruit te blijven kijken. Als de hond eenmaal wat verder is in het springen kun je als ge-
leider zowel links als rechts mee gaan lopen in plaats van aan de andere kant te gaan staan. 
Zorg er dan voor dat aan het einde van het straatje een doel ligt voor de hond (bijvoorbeeld 
een bal, target-stick of bakje met een brokje), zodat de hond niet alsnog leert om achterom 
te kijken. Daarnaast kun je op een gegeven moment de sprongen hoger gaan maken, de af-
standen tussen de sprongen gaan variëren en moeilijkere sprongen gaan gebruiken zoals een 
oxer. Hierdoor zal een hond beter moeten gaan kijken, de sprongen goed gaan inschatten en 
zijn techniek aanpassen aan de situatie. 
 

Bochten 
Om de bochten te trainen kun je, als de 
hond gewend is aan het straatje, de spron-
gen ook in een flauwe bocht zetten zoals 
in oefening 2. Oefen dit net zo vaak links 
als rechts, zodat de hond beide kanten 
goed beheerst. Om de honden de haakse 
bochten goed te leren kun je gebruik ma-
ken van oefening 3. Let daarbij vooral op 
dat de netten waar de hond naartoe 
springt goed zichtbaar zijn, zodat hij hier 
niet in springt. De opstelling kun je ook 
gebruiken om je hond vast de com-
mando's links en rechts te leren. Tijdens 
het hele proces is het belangrijk goed te 

kijken naar de techniek die je hond gebruikt. Pas de afstanden en hoogte van de sprongen 
aan als je ziet dat de hond een verkeerde techniek gaat gebruiken. 

Margaret Theunissen 
met Solo 

In de “jumpshoot” 
Radiance van Esther Booker 

Peggy Vos en Kaya 
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Verbetering 
Voor honden die al kunnen springen, maar dat niet met een goede techniek doen, kan een 
springstraatje ook een handig hulpmiddel zijn om beter te leren springen. Verlaag de spron-
gen in eerste instantie en zet de sprongen op een ruime afstand. Vervolgens ga je bepalen 
waar het afzetpunt van de hond voor iedere sprong is. Op dat punt leg je een latje op de 
grond. Omdat het latje ter hoogte van 
het afzetpunt ligt zal de hond zich bij 
het afzetten gaan richten op dat latje. 
Vervolgens ga je dat latje langzaam wat 
verder van of dichter naar de sprong 
schuiven. De hond zal zijn afzetpunt 
gaan verleggen en anders moeten gaan 
springen. Bij een andere techniek moet 
een hond namelijk op een ander punt 
van de sprong afzetten. Verschuif je het 
afzetpunt van de hond nu iets ten op-
zichte van de sprong dan zal de hond 
met zijn oude techniek niet meer uit-
komen, maar met een nieuwe techniek 
wel. Vervolgens ga je dit ook in de andere opstellingen doen, afhankelijk van waar je vindt 
dat er een verbetering nodig is. Heel belangrijk is dat als je hier mee; aan de gang gaat, je 
sprongen neemt waarbij de hond de latjes er makkelijk af kan gooien. Ga je zijn afzetpunt 
namelijk verder van de sprong leggen, dan kan de hond het de eerste paar keer volledig 
verkeerd inschatten en midden in de sprong landen. Als dit gebeurt bij een sprong waarbij 

het latje er moeilijk of helemaal niet van af kan, 
kunnen er ernstige ongelukken gebeuren! 
 
Opbouw 
Als de techniek beter is geworden ga je de sprongen 
weer wat verhogen. Veel oxers in het rijtje zetten is 
ook goed. Een hond gaat door een oxer wat ronder 
springen. Het is belangrijk dat je dit allemaal niet te 
snel doet. Het is een opbouw die een aantal weken 
nodig heeft. De hond heeft ook tijd nodig om zijn 
techniek aan te passen. Daarbij zal het echt wel eens 
gebeuren dat hij er een latje af gooit. Dit is helemaal 
niet erg. Het hoort bij de opbouw en de hond leert 
hiervan. Vergeet ook niet dat handling en com-
mando's een grote invloed hebben op je hond. Je 
kunt je hond nog zo goed leren springen, maar als jij 
niet duidelijk bent naar je hond zal die er toch latjes 
kunnen afgooien. Let tijdens de opbouw goed op de 
houding van de hond. Wat doen zijn achterpoten? 
Hoe houdt hij zijn staart? Langzaam aan zul je zien 
dat de hond zijn techniek beter zal gebruiken en met 
meer plezier zal gaan springen.  
Bron: “Onze Hond 2004” Tekst: Martijn Servaas  

Relinde Peschier 
met Zepp 

Alja Visser 
met Citah 

Sasja Plug 
met Butchy 
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AANLEREN VAN DE BAND 
 

DE BAND IS EEN TOESTEL WAAR DE HOND DÓÓR MOET. DIT IS 
DE ENIGE OVEREENKOMST TUSSEN DE BAND EN DE TUNNEL EN 

SLURF. DE TUNNEL EN DE SLURF ZIJN DONKERE GATEN, 
WAARBIJ DE HOND MET DE POTEN OP DE GROND BLIJFT EN 

EVEN IN HET DONKER LOOPT.  
DE BAND ECHTER IS MEER EEN GAT IN DE LUCHT, WAARVOOR 

DE HOND MET DE POTEN VAN DE GROND AF MOET 
 

In welke les de band voor het eerst kan worden aangeboden, 
hangt af van de gekozen aanleermethode. De band is een toestel 
dat vaak problemen geeft, wat een reden zou kunnen zijn om er 
zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Het belangrijkste blijft ech-
ter het voorkómen van fouten, o.a. door een rustige opbouw. 
 
Aanleermethoden 
1 BAND LOS IN HET FRAME Het frame, waarin de band al-
tijd hangt, wordt neergezet. De instructeur gaat met de band los 
in het frame staan en houdt de band tegen de rechterzijkant van 
het frame aangedrukt, zodat er aan die kant voor de hond geen 
ruimte is om tussen de band en het frame door te springen / lo-
pen. De linkerkant van de band, waar een extra grote ruimte tus-

sen het frame en de band is ontstaan, wordt door de instructeur afgesloten, terwijl die rich-
ting cursist en hond kijkt. De band rust in principe op de grond. Voor grote honden kan de 
band meteen opgetild worden tot ooghoogte, wat het aanleren een stuk eenvoudiger maakt. 
 
De cursist houdt met de linkerhand 
de hond vast aan een handvaatje en 
houdt met de rechterhand het speeltje 
aan de andere kant van de band, zó 
dat de hond het speeltje door het gat 
van de band kan zien. Het linkerbeen 
wordt tegen het frame gezet om te 
voorkómen dat de hond er aan die 
kant langs gaat. De cursist mag de 
hond pas loslaten als deze door de 
band springt, waarna de hond wordt 
beloond. 
 
Als dit goed gaat, houdt de instruc-
teur de band steeds iets hoger vast en 
laat steeds iets meer ruimte tussen de band en het frame, totdat de band in het frame gehan-

gen kan worden. Het voordeel van deze methode is dat er 
zonder druk gewerkt wordt en er niets mis kan gaan. Een an-
der voordeel is de geleidelijke opbouw, die aan te passen is 
aan de individuele hond. Pas als de band al in het frame 
hangt, is het aanpassen aan een hond die een aantal lessen 
gemist heeft, bijna onmogelijk, waardoor er van de geleidelij-
ke opbouw niets overblijft. 
 
2 BAND LOS MET TUNNEL Voordat de band op deze ma-
nier aangeboden wordt, moet de hond de tunnel beheersen en 
snel en enthousiast nemen. De band kan bij deze methode dus 
pas na een aantal lessen geïntroduceerd worden. 
De instructeur houdt de band voor de tunnel. De hond wordt 
door de tunnel gestuurd, alsof het alleen de tunnel is. Vervol-
gens wordt de afstand tussen de tunnel en de band vergroot. 

Zodra er voldoende afstand tussen de toestellen is, wordt er voor elk toestel apart een com-
mando gegeven. Om te voorkómen dat de hond langs de band en meteen de tunnel inschiet 
(en zichzelf beloont), kan de hond aan het handvaatje vastgehouden worden. Daarna wordt 
de band hoger gehouden, totdat de band in het frame gehangen kan worden. De zijkanten 
van de band worden steeds afgesloten door de instructeur en het linkerbeen van de cursist. 

Tegenwoordig voldoet de 
band aan alle  

veiligheidseisen 

De band wordt een  
moeilijker toestel voor de 
hond naarmate de handler 
meer druk zet met de stem 

Ike van der Sluijs 
met Mark 
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Deze methode heeft het grote voordeel van het werken zonder druk, maar er kan eerder iets 
fout gaan dan bij de vorige methode. Ook van deze geleidelijke opbouw blijft niets over als 
een hond een aantal lessen mist. Bovendien moet gewacht worden met het aanleren van de 
band tot de tunnel goed beheerst wordt. Een ander nadeel is dat de cursist in de knoop kan 
komen met de verschillende commando's. 

 
Bij deze twee methoden moet er door de instructeur 
goed op gelet worden dat de hond geen klap krijgt van 
de loshangende kettingen. De kettingen kunnen het best 
samen met de band vastgehouden worden. 
 
3 BAND IN FRAME De band hangt laag in het frame. 
Voor de hond is het het makkelijkst als het gat op oog-
hoogte hangt. De hond zit voor de band en wordt door 
de instructeur vastgehouden. De lijn wordt door het gat 
van de band aan de cursist gegeven. De cursist maakt 
oogcontact met de hond en lokt deze met een speeltje of 
brokje naar zich toe. Zodra de hond springt, zal de cur-
sist achteruit moeten lopen om een botsing te voorko-
men. 
 

Bij deze methode kan de hond druk ervaren door de instructeur, want de hond kan aan alle 
kanten langs de band en het vraagt soms heel wat "sturen" voor de hond losgelaten kan 
worden. Een ander nadeel is dat de band niet snel in hoogte versteld kan worden en dus niet 
voor elke hond op ooghoogte zal hangen. 
 
4 BAND IN FRAME MET 
SCHOTTEN De ruimte tussen de 
band en het frame wordt opgevuld 
met schotten. De band hangt op 
ooghoogte. De cursist roept de hond 
weer door de band naar zich toe, 
zoals bij de vorige methode be-
schreven. 
Het grote voordeel van deze metho-
de is dat de hond alleen door de 
band kan; de weg wijst zich vanzelf 
Het nadeel van het niet snel in 
hoogte kunnen verstellen van de 
band speelt hier dan ook veel min-
der. Het nadeel is dat het toestel een 
ander aanzien krijgt door de schotten, tenzij deze doorzichtig zijn. Bovendien kan de hond 
nog de fout ingaan zodra de schotten verwijderd zijn. 
 

Het  vervolg 
Bij alle aanleermethoden hangt de 
band nu in het frame. De cursist 
kan de hond van afstand de band 
door gaan sturen door steeds eerder 
het handvat los te laten. Het afslui-
ten met het linkerbeen blijft vanzelf 
achterwege als de hond de band 
voor de cursist uitlopend springt. 
De instructeur neemt steeds meer 
afstand, zodat ook die kant niet 
meer afgesloten wordt. De schotten 
worden één voor één weggehaald, 
zodat er tussen de band en het fra-
me steeds meer ruimte komt. Uit-
eindelijk kan de band verhoogd 
worden en in combinaties met an-
dere toestellen getraind worden. 
(Dit is in feite al gedaan bij de me-
thode met de tunnel.) 

Marouschka Poppema 
met Marsu 

Mellanie de Koster 

Andrea van Sonderen 
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De problemen 
Hét probleem bij de band is de hond die tus-
sen de band en het frame doorgaat: er onder-
door of er langs. 
 
1 ONDER DE BAND DOOR LOPEN De 
meest voorkomende oorzaak is het te vroeg 
verhogen van de band. De oplossing is dan 
ook het lager hangen van de band, liefst in 
combinatie met het laten zien van een speeltje 
of brokje door het gat van de band. Een enke-
le keer kan verkeerd commandogebruik de 
oorzaak zijn. Het gebruik van verschillende 
commando's voor de tunnel en de band is aan 
te bevelen. 
 

 
2 LANGS DE BAND SPRINGEN Dit 
moet in de aanleerfase voorkomen 
worden door de zijkanten goed af te 
sluiten. Deze hulpen mogen niet te snel 
achterwege gelaten worden. Zodra de 
hond langs de band springt, moeten de 
zijkanten meteen weer afgesloten wor-
den. Een enkele hond heeft de neiging 
om over de band en soms zelfs over 
het frame heen te willen springen. Een 
grote hond kan over de band heen 
springen als deze zo laag hangt dat de 
hond er overheen kijkt en het gat niet 
ziet.  
 
Het ophangen van de band met het gat 
op ooghoogte zal dit probleem snel op-
lossen. Andere honden snappen niet 
dat ze ergens door moeten en willen er 
alleen maar overheen. Bij deze honden 
kan de ruimte tussen het frame en de 
bovenkant van de hond geblokkeerd 
worden. Door het speeltje door het gat 
te laten zien, zal de hond zich hierop fixeren in plaats van op de bovenkant van het toestel. 
 
Bij de band is het voorkomen van fouten door een geleidelijke opbouw zo mogelijk nog be-
langrijker dan bij de andere toestellen, omdat het snel een gewoonte wordt om tussen het 
frame en de band door te gaan. Gaat het toch mis, dan moeten meteen weer alle hulpen ge-
geven worden. 
En als het uiteindelijk goed gaat, springen baas en hond letterlijk een gat in de lucht!  
Bron: “ Het Contactvlak” 1996 Tekst: Anneke Schellingerhout  
 

 

Dit is wel de nieuwste versie 

Maar ook een motorband 
voldoet prima; 

mits het open gedeelte  
dicht is gemaakt 

De band kent als enig toestel 
diverse variëteiten 

hier omwikkeld met tape 

Paul van Dongen  
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AANLEREN VAN DE TUNNEL 
 

Inleiding 
De tunnel is één van de toestellen waar de 
honden "door" moeten. De tunnel is in eerste 
instantie een (eng) donker gat, waarbij grote 
honden ook nog door de voorpoten moeten 
zakken om erin te kunnen. De tunnel is een 
toestel dat meestal al in de eerste les wordt 
aangeleerd. Het is een relatief makkelijk 
toestel dat de meeste honden zonder veel 
problemen leren en door de honden vaak 
met veel enthousiasme genomen wordt.  
De tunnel wordt daarom later in de cursus 
wel gebruikt als beloningstoestel achter een 
moeilijker toestel. 
 
Net als bij andere toestellen is het belangrijk 
om fouten bij het aanleren te voorkómen. 
Daarom wordt begonnen met de tunnel zo 

kort mogelijk te maken en te zorgen dat de honden licht zien aan het einde. De beschreven 
aanleermethoden gaan uit van het voorkómen van fouten en het vermijden van druk op de 
hond. 
 
Aanleermethoden 
1. DOORROEPEN De hond wordt 
neergelegd vlak voor de tunnel, liefst 
met de voorpoten al een stukje erin. 
Maak hier geen gevecht van! “Af” voor 
de tunnel met de kop in de goede rich-
ting is ook goed. De instructeur richt de 
kop en maakt met de handen 'oogklep-
pen'. De cursist loopt naar de andere 
kant van de tunnel, maakt oogcontact 
(waarvoor de cursist op de knieën zal 
moeten, óók bij een nat en modderig 
veld) en roept de hond door de tunnel 
naar zich toe. Zodra de hond door de tunnel is, krijgt de hond de beloning. De instructeur 
sluit de ingang af, zodat de hond niet terug kan. Kleine honden kunnen opgetild en in de 
tunnel gezet worden, waarna de ingang afgesloten wordt. 
 
Nadeel: Honden die angstig zijn voor mensen ervaren makkelijk druk van de instructeur. 
Dit is ten dele op te vangen door de kop alleen te richten en geen oogkleppen te vormen. 
Indien een bekende van de hond aanwezig is, kan deze na uitleg en afkijken van de hande-
lingen van de instructeur bij andere honden, dit overnemen. 
Voordeel: De hond kan het niet fout doen 
 

2. DOORROEPEN MET RIEM DOOR DE 
TUNNEL De hond wordt weer neergelegd 
voor de tunnel, de riem wordt door de tunnel 
gehaald, de cursist pakt de lijn aan de andere 
kant op en roept de hond na het maken van 
oogcontact. 
 
Nadeel: Als de hond toch langs de tunnel wil, 
neemt de hond de tunnel met zich mee en zal 
de hond schrikken, wat vaak nog verergerd 
wordt als de cursist de lijn blijft vasthouden en 
de hond door de tunnel naar zich toe probeert 
te trekken. 
 
Voordeel: De hond ervaart geen druk van de 
instructeur. 

Veel honden vinden  
de tunnel  

een prachttoestel 

De tunnel is voor veel hon-
den een “voorkeurstoestel”. 
Waarom is onbekend, maar 
in elk geval komen er velen 

sneller uit dan dat ze  
er in zijn gegaan 

Koos Lith 
maakt oogcontact 
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3. ACHTER SPEELTJE AAN De zijkanten van de tunnel worden goed afgesloten: de rech-
terkant door het linkerbeen van de cursist en de linkerkant door de instructeur. De cursist 
gooit het speeltje door de tunnel. 
Nadeel: Het gaat snel fout: de hond moet in ieder geval gek zijn op haar of zijn speeltje. 
Ondanks afsluiten van de zijkanten, kan de hond langs de tunnel schieten en de hond krijgt 
dan toch de beloning. 
Voordeel: Door het spelenderwijs aanleren staat er geen druk op de hond. 
 
4 SAMEN DOOR DE TUNNEL De cursist kruipt samen met de hond aan de lijn door de 
tunnel. 
Nadeel: Cursist en hond kunnen klem komen te zitten als de hond er voorbij wil. 
Voordeel: De cursist geeft het goede voorbeeld aan de hond die kan afkijken en imiteren. 
 

 
 
Het  vervolg  
In de volgende fase wordt de hond de tunnel ingestuurd. Op dit moment moet de cursist een 
commando gaan gebruiken en ook de andere hulpen leren gebruiken zoals het aangeven van 
het toestel en zijkanten blokkeren. Het afsluiten van de zijkant en het blokkeren van de in-
gang door de instructeur worden langzaam achterwege gelaten. Wanneer de hond van af-
stand te sturen is, kan de tunnel verlengd en later in een steeds scherpere bocht worden ge-
legd. Deze bocht moeten langzaam scherper gemaakt worden, omdat de hoeveelheid licht 
die de hond door de tunnel heen ziet steeds minder wordt. Zodra de hond de tunnel goed 
beheerst, kan begonnen worden met het aanleren van de slurf. Verder kan de tunnel dan in 
combinatie met andere toestellen aangeboden worden. Hierbij kan de tunnel als extra belo-
ning gebruikt worden na een moeilijke hindernis. 
Bron: “Het Contactvlak” 1994 Tekst: Anneke Schellingerhout  

Dirk Zom 
met Dave 

Een “vooruit” 
commando 
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CONTACTVLAKTRAINING 
 

IN DIT ARTIKEL WORDT DE MEEST VOORKOMENDE 
TRAININGSMETHODE VOOR HET CORRECT NEMEN VAN 

CONTACTVLAKTOESTELLEN BEHANDELD. WE BEGINNEN MET 
EEN ALGEMENE INLEIDING OVER CONTACTVLAKTRAINING, 

WAARNA WE DE HOEPELMETHODE BEHANDELEN 
 

 
 
Het belangrijkste probleem bij de contactvlakhindernissen is het correct nemen van deze 
toestellen, waarbij de hond beide contactvlakken aanraakt. Hierbij moeten we proberen zo 
min mogelijk aan snelheid in te boeten. Het leuke en tegelijk het moeilijke aan contactvlak-
toestellen is de (schijnbare) tegenstelling tussen dit gedeelte en de rest van het behendig-
heidsparcours. De enorm snelle wisseling tussen maximale snelheid en het moment van 
controle op de contactvlakken maakt een Vast-parcours zoveel leuker dan een Jumping, 
maar tegelijkertijd een stuk moeilijker. Je mag nog zo'n fanatieke hond hebben die zich met 
een hoge snelheid perfect "freestylend" over het parcours laat sturen, links en rechts de sla-
lom kan nemen: zolang die hond zich niet laat controleren op de contactvlakken zal een 
eerste plaats op het Vast-parcours alleen bij toeval gewonnen worden. 
 

Inleid ing 
Iedere behendigheidsliefhebber 
heeft het wel eens gezien. De 
handler die, nadat de hond net 
het contactvlak gemist heeft, 
kwaad wordt en haar/zijn hond 
verbaal "duidelijk" maakt dat dit 
niet de bedoeling is. Als even la-
ter diezelfde hond net wel die 
ene voet in het vlak heeft, wordt 
de hond uitbundig geprezen. Is 
dit eerlijk naar de hond? Iedere 
handler moet zich te allen tijde 
realiseren dat de hond zich in het 
geheel niet bewust is van het fe-
nomeen contactvlak. Een hond 
zal zich daarom ook nooit reali-
seren dat zij/hij met één poot net 
wel dat contactvlak geraakt 

heeft. We mogen van onze honden t.a.v. de contactvlakhindernissen maximaal verwachten, 
dat aan het begin en aan het einde van zo'n toestel een hond haar/zijn houding, snelheid 
en/of gangwerk aanpast. En wel uitsluitend, omdat wij haar/hem dat geleerd hebben.  
De reden, waarom de hond haar/zijn snelheid aanpast, hangt van de methode af en niet van 
de aanwezigheid van eventuele contactvlakken. Correcties uitsluitend vanwege gemiste 
contactvlakken zijn daarom uit den boze. 

Demonstratie  
contactvlaktraining door 

Arie Teeuw 
Roy Fonteijn en 

Sonja Smit 

Jaqueline Spranger 
met Idanwen 
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Trainingsprincipes  
In de afgelopen jaren 
zijn er veel methoden 
ontwikkeld om te trai-
nen op het correct ne-
men van de contactvlak-
ken. Hierbij zitten heel 
goede en minder goede 
methoden. Opvallend bij 
alle goede methoden is 
dat zij (in meer of min-
dere mate) gebruikma-
ken van de volgende 
trainingsprincipes: 
 

1. Snelheids-/houdingsverandering bij de hond 
2. Beloning óp het contactvlak (niet erna!) 
3. Zekerheid en duidelijkheid via gewoontevorming inbouwen in de training 
4. Minimale druk op de hond 
 
AD 1 Honden die problemen 
hebben met het raken van con-
tactvlakken zijn vaak die hon-
den die met grote snelheid een 
parcours voltooien en ook de 
contactvlaktoestellen met een 
hogere snelheid nemen. Het 
zijn de honden die vaak met 
galopsprongen de contactvlak-
toestellen nemen. Juist door 
die galopsprongen en het bij-
behorende zweefmoment zul-
len deze honden het contactvlak vaak net missen. Als wij het voor elkaar kunnen krijgen 
dat de hond aan het begin en einde van een contactvlaktoestel haar/zijn snelheid of houding 
zodanig aanpast, dat zij/hij bij het nemen van de contactvlakken deze in een snelle draf 
neemt, dan lopen we een veel kleiner risico dat de hond het vlak mist. Er zijn namelijk maar 
heel weinig honden die in draf een onderlinge afstand tussen hun pootafdrukken kennen, 
die langer is dan 90 cm (het kleinste contactvlak). Om deze verandering van gang te berei-
ken hebben we meerdere mogelijkheden. Deze worden nog besproken bij de behandeling 
van de verschillende methodes. 

 
AD 2 Als er gebruik gemaakt wordt van een beloning, dan zal die ge-
geven moeten worden op die plek, waar we de hond het liefste willen 
hebben en dat is in dit geval óp het vlak (positieve plaats associatie). 
Verder willen we in veel gevallen dat de hond iets in snelheid mindert 
om zeker te zijn dat zij/hij haar/zijn houding of gangwerk zodanig 
aanpast, dat we zeker kunnen zijn dat de hond het vlak aanraakt. Dit 
wordt het bereikt door de beloning óp het contactvlak te geven. 
 
Veel handlers belonen echter nog al te vaak de hond door een bal in 
het verlengde van het contactvlak te gooien, zodra de hond het con-
tactvlak correct genomen heeft. Het gevaar van deze vorm van belo-
nen schuilt in het anticiperen van de hond. Veel honden zullen gaan 
verwachten dat, wanneer zij aan het einde van een contactvlaktoestel 
komen, de bal met een grote snelheid weggegooid wordt. Hierdoor 

bouwen zij een spanning op om zo snel mogelijk achter die bal aan te sprinten. Deze span-
ning kan twee problemen opleveren. De hond kan sneller weg willen. Op een gegeven mo-
ment gaat dit ertoe leiden dat de hond wegspringt van het contactvlaktoestel, voordat zij/hij 
het contactvlak aangeraakt heeft. Dit is in deze situatie alleen op te lossen door meer druk 
op de hond uit te oefenen.  
De hond wordt geleerd via een galopsprong de contactvlaktoestellen te verlaten. We willen 
juist een hond die via een tempo/houdingswisseling het laatste deel van het contactvlaktoe-
stel in snelle draf afmaakt. Het verlaten van een contactvlaktoestel via een galopsprong le-
vert juist een grotere kans op het missen van dat contactvlak op. 

Judith Kroon 
helpt haar hond 

Eline Teygeler 
met Deejay 

Erich Snijder 
met Twister 
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AD 3 Welke methode voor het aanleren van een con-
tactvlak ook gekozen wordt, voor elke methode geldt 
dat het een hele tijd duurt, voordat we onze hond niet 
alleen snel, maar ook zeker op de contactvlakken heb-
ben. Daarom moet iedere handler daar rustig de tijd 
voor uittrekken, waarbij er consequent op gelet moet 
worden dat de handler telkens op eenzelfde, duidelijke 
manier haar/zijn handelingen uitvoert. Op dit punt zien 
we veel handlers zondigen. Veel handlers zijn bij een 
contactvlak onduidelijk in hun signalen naar de hond 
toe, waardoor de gewoontevorming voor de hond een 
stuk moeilijker wordt. 
 
AD 4 In het gebruik van druk bij de training van con-

tactvlaktoestellen schuilen twee gevaren: 
1. De hond zal doordat zij/hij de druk verwacht, bij het contactvlak langzamer gaan.  
Dit kost tijd, die op andere delen van het parcours goed gemaakt moet worden. 
2. Sommige honden weten dat zij bij contactvlakken druk kunnen verwachten en dat dit één 
van de weinige plekken op een behendigheidsparcours is waar dit gebeurt. Zij zullen daar-
om nog sneller van het contactvlaktoestel af willen. Dit is zeker het geval als zij merken dat 
de opgebouwde druk verdwijnt, zodra zij het toestel verlaten hebben. (Actieve vermijdings-
conditionering). Als vervolgens een handler meteen doorgaat naar het volgende toestel, dan 
wordt de hond hierdoor op een positieve manier bekrachtigd (beloond) voor het missen van 
het contactvlak. 
 
Druk kan daarom het beste zo-
veel mogelijk worden verme-
den. Alleen met een positieve 
associatie naar een contactvlak 
toe zal een hond graag en met 
grote snelheid dit contactvlak 
willen nemen.  
Wil men toch druk gebruiken of 
ziet men dit als onvermijdelijk 
bij de contactvlakken, dan is het 
heel belangrijk dat de hoeveel-
heid druk na het niet opvolgen 
van een opdracht bij die con-
tactvlakken duidelijk groter 
wordt dan de gebruikte druk vóór die tijd, zodat het verdwijnen van druk niet als beloning 
ervaren kan worden (voorkomen van actieve vermijdingsconditionering). 
 
De hoepelmethode 
De hoepelmethode is een methode die door Peter Lewis en John Gilbert op het Europese 
vasteland geïntroduceerd is. Aan het begin en het einde van elk contactvlaktoestel wordt 
voor elke hond een hoepel neergezet, waarbij de hond geleerd wordt tijdens het nemen van 
het contactvlaktoestel door beide hoepels te gaan. 

 
Wanneer de hoepelmethode juist wordt toegepast kent de hoepelmethode 
vier voordelen: 
1. De hond wordt gedwongen het gehele contactvlak te nemen, omdat de 
hond anders nooit in staat is door de hoepel te gaan.  
De hoepel mag ook hierbij dan echter niet te groot zijn. (Zie hieronder) 
2. De hond zal (bij de juiste maat hoepel) bij passage van een hoepel ge-
dwongen worden zijn hoofd naar beneden te bewegen, waardoor de hond 
niet in staat is van het contactvlak te springen, maar het helemaal af moet 
lopen, om door de hoepel te kunnen. 
3. De eigenaar hoeft niet altijd vlak bij de contactvlakken te zijn om hem de 
noodzakelijke hulpen en/of signalen te geven, zoals bij de methode van het 
afleggen van de honden. Dit kan echter ook nadelig uitwerken. Hier kom ik 
nog op terug. 
4. Het laatste voordeel is de zeer hoge snelheid, die men met deze methode 

kan behouden bij het nemen van de contactvlakhindernissen. Zeker in vergelijking met de 
methode, waarbij de honden op het einde van het contactvlak af moeten liggen. 

Christel van Valen 
met Tweed 

Marouschka Poppema 
met Spirou 

Sonja Janssen 
met Roxy 



 81

De nadelen van de hoepelmethode z i t ten in de 
volgende problemen 
1. De maat van de hoepel luistert heel nauw. In feite geldt dat 
een hoepel een doorsnede moet hebben van de schofthoogte 
van de hond + enkele centimeters, zodat, wanneer deze hoe-
pel aan de uiteinden van de contactvlakhindernissen staan, de 
hond niet anders kan dan van(af) het begin met een laagge-
houden hoofd het toestel te nemen en aan het einde met een 
laaggehouden hoofd tot het einde moet doorlopen. Dit bete-

kent dat men in principe voor iedere schofthoogte een hoepel zou moeten hebben, men 
heeft echter enige marge.  
 
Zo kan een hoepel toch wel ongeveer 3 tot 5 cm te groot zijn, en zeker te klein, alhoewel 
men dan in moet boeten op de snelheid, omdat de hond ook met zijn romp in elkaar moet 
duiken. Verder geldt bij kleinere honden dat de hoepels relatief te groot mogen zijn, omdat 
een hoepel die bijvoorbeeld 15 cm te groot is toch een hondje met een schofthoogte van 30 
cm dwingt een gedeelte van het contactvlak aan te raken. Maar toch moeten er nogal wat 
hoepels worden aangeschaft. (Van elke maat minimaal vier, maar het liefst zes). 
 
2. De juiste maat hoepels moet in de training altijd bij elk contactvlak staan, zodra de hon-
den in staat zijn los de contactvlakhindernissen te nemen, omdat bij afwezigheid van de 
hoepels de honden in de verleiding gebracht worden niet tot het einde door te lopen en/of te 
gaan springen van het toestel. Dit betekent nogal wat gewissel van hoepels in de training, 
waardoor er nogal wat tijdverlies op kan treden. 
 

 
 
3. Door de aanwezigheid van hoepels, die in feite garanderen dat de hond het contactvlak 
neemt, kunnen eigenaren in de training nogal gemakzuchtig worden en daardoor de hond 
niet de noodzakelijke hulpen geven, waardoor ze op een wedstrijd alsnog de fout ingaan. 
Dit geldt vooral voor honden, waarbij de hoepelmethode niet altijd of niet meteen vanaf het 
allereerste begin is toegepast. Deze honden leren namelijk al snel, wanneer de hoepels wel 
en wanneer ze niet aanwezig zijn en gaan dan daar hun wijze van op- en afgang van de con-
tactvlakhindernissen op aanpassen. Voor deze honden zijn deze hoepels een extra signaal, 
een signaal op grond waarvan ze kunnen gaan baseren op welke wijze het toestel te nemen 
en een signaal dat altijd afwezig is op wedstrijden! 
 
4. Ook honden die wekelijks wedstrijden lopen zullen op een gegeven moment verschil 
gaan merken of een hoepel wel of niet aanwezig is. Bij deze honden bestaat dan ook het ri-
sico dat zij vervolgens de wijze waarop zij een contactvlaktoestel nemen, af laten hangen 
van de af- of aanwezigheid van hoepels. 
 
De hoepelmethode is een methode die voornamelijk gebaseerd is op drie van de vier crite-
ria, zoals deze in de inleiding genoemd zijn. We maken gebruik van een snelheids-, hou-
dingsverandering bij de hond (1), er wordt zekerheid en duidelijkheid naar de hond toe in-
gebouwd via gewoontevorming in de training (3) en er wordt geen gebruik gemaakt van 
druk (4). Alleen het tweede criterium, de beloning op het contactvlak wordt niet gegeven. 

Leen Vroegop 
met Sisko 

Niet de hoepels loodrecht 
op de grond plaatsen 

maar een beetje schuin 

Ook kleine honden kunnen 
van het raakvlak afspringen 
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Men kan zelfs bij het gebruik van 
hoepels de beloning in het verlengde 
van het contactvlaktoestel gooien, 
omdat de hoepel de zekerheid geeft 
dat de hond het contactvlak neemt met 
een vrijwel zekere houdingsverande-
ring. Op deze manier kan de snelheid 
van de hond opgevoerd worden. 
 
De grote voordelen van de hoepelme-
thode zitten vooral in de combinatie 
van een totale afwezigheid van druk 
en de 100 % zekere houdingsverande-
ring van de hond, waardoor we hon-
den krijgen die met maximale snelheid 
de contactvlakken nemen. 
 
Een duidelijk nadeel is het grote ver-
schil tussen training en wedstrijden 
door het wel of niet aanwezig zijn van 
de hoepels, waardoor een hond, als 
zij/hij het verschil merkt, het nemen 
van de contactvlaktoestellen op twee 

manieren kan leren en dit af laat hangen van de aan- of afwezigheid van de hoepels. Dit 
geldt vooral voor honden, waarbij de hoepelmethode niet altijd of niet meteen vanaf het al-
lereerste begin is toegepast en voor honden die zeer regelmatig, (vaker dan twee keer per 
maand) behendigheidswedstrijden lopen. Deze honden krijgen of hebben al ervaring met 
het nemen van contactvlakken zonder hoepels en leren daardoor snel, wanneer de hoepels 
wel en wanneer ze niet aanwezig zijn. Zij zullen daar hun wijze van op- en afgang van de 
contactvlakhindernissen op gaan aanpassen. Voor deze honden worden de hoepels een extra 
signaal. Een signaal op grond waarvan ze kunnen gaan baseren op welke wijze het toestel te 
nemen en een signaal dat altijd afwezig is op wedstrijden! 
 
Training 
De training van de hoepel methode is in drie delen te splitsen: 
1. Het wennen van de hond aan het nemen van de hoepels naast de contactvlaktoestellen 
2. Het wennen van de hond aan het nemen van de hoepels op de contactvlaktoestellen 
3. De uiteindelijke training van de contactvlakken met behulp van de hoepels 
 

AD 1 Het wennen van de hond 
aan het nemen van de hoepels 
naast de contactvlaktoestellen. 
Belangrijk hierbij is dat de hond 
zonder enige druk of appèl door 
de hoepel gelokt wordt met be-
hulp van een speeltje of voer. 
We kunnen het beste beginnen 
met een te grote hoepel, die in 
de grond geprikt wordt, waarna 
de hond er doorheen gelokt 
wordt. De hond wordt getraind 
met een minimum aan druk-
middelen. De hond kan hiertoe 
het beste los voor de hoepel ge-
bracht worden. Om te voorko-
men dat de hond langs de hoe-

pel gaat, kan de handler het beste met haar/zijn linkerbeen de rechterkant naast de hoepel 
afsluiten en de instructeur de linkerkant. De hond wordt gelokt door een speeltje/snoepje 
achter de hoepel te houden, zodat de hond door de hoepel heen het speeltje/snoepje ziet en 
beloning geschiedt door het weggooien van het speeltje/geven van het snoepje. Als dit goed 
gaat, kan overgestapt worden naar de juiste maat hoepel volgens dezelfde procedure. Als de 
hond zonder enige reserve zo de hoepel neemt, kan geprobeerd worden de hond zonder af-
sluitingen aan beide zijden van de hoepel er door heen te sturen. Eerst neemt de instructeur 
langzaam afstand, pas daarna mag de handler langzaam afstand nemen. 

Winnifred de Keizer 
met Banjer 

Hier een beter zicht op 
 hoe de hoepels  

geplaatst moeten worden. 
Jammer genoeg gebruiken 

veel instructeurs en handlers 
de hoepels nog steeds om te 

repareren en niet 
 om te conditioneren. 

Eigenlijk zouden we aan het 
conditioneren van de raak-
vlakken net zoveel tijd moe-

ten besteden dan aan het 
aanleren van de palen.  
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AD 2 Het wennen van de hond aan het nemen van de hoepels op de contactvlaktoestellen. 
Hiermee kan pas worden begonnen als de honden de hoepel op de grond graag en zelfstan-
dig nemen. We beginnen met de kattenloop, omdat het geven van hulpen (door handler en 
instructeur) bij de kattenloop het eenvoudigst is. De kattenloop is smaller en niet zo hoog 
als de schutting. Vooral de breedte van de schutting in combinatie met hoepels kan nogal 
wat problemen opleveren.  
 
We beginnen met de hond over de kattenloop te sturen, 
waarbij de instructeur een (te) grote hoepel in het mid-
den van het rechte stuk van de kattenloop houdt. De 
hond wordt door de handler overgehaald rustig door de 
hoepel te gaan. Als we zien dat de hond zonder enige 
reserve deze hoepel neemt, kunnen we overgaan tot de 
juiste maat hoepel, waarbij de oefening hetzelfde blijft. 
We kiezen voor het midden van het rechte stuk, omdat 
de honden daar het minst de neiging hebben van de kat-
tenloop te springen. De volgende stap in de training is 
langzamerhand de hoepels gaan verplaatsen naar de uit-
einden van de kattenloop. We zetten de hoepel eerst op 
het aflopende stuk net voorbij het rechte stuk van de 
kattenloop. Als we de mogelijkheid hebben een tweede 
instructeur of helper in te schakelen, kunnen we als vol-
gende stap tegelijkertijd een hoepel plaatsen halverwege 
het oplopende stuk van de kattenloop. 
 
De eerste hoepel die helemaal aan het uiteinde van de kattenloop geplaatst wordt, is de hoe-
pel aan de oplopende zijde. De meeste honden zullen namelijk heel graag de kattenloop 

willen nemen en een hoepel 
daar geplaatst zal het makke-
lijkst door de honden geno-
men worden. Sommige hon-
den zullen (vooral bij een te 
snelle opbouw of een hond 
die in dit stadium niet recht 
voor de kattenloop neergezet 
wordt) alsnog de neiging 
hebben langs de hoepel de 
kattenloop op te gaan. Bij een 
dergelijke hond kan een aan-
tal stappen terug gedaan 
worden in de opbouw van de 
training. Pas als de handler 
/instructeur zeker is dat de 
hond zonder enige reserves 
de laatste stap doorloopt kan 
een stap verder gegaan wor-
den in de training.  

Jan Langius 
met Rakker 

Meja Versendaal 
met Bailey 

Jolanda Brand 
met Joy 
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Ook kan de hond tijdens de training goed kort aan de halsband gehouden 
worden, totdat de handler zeker is dat de hond via de hoepel de kattenloop 
neemt. Op het aflopende gedeelte van contactvlaktoestellen kost het ons 
veel meer moeite om de hond de hoepel te laten nemen. Hier hebben we 
geen toestel dat de hond kan motiveren de hoepel te nemen. Vaak is het 
zelfs zo dat de hond andere toestellen ziet, die motiverend werken. Dan 
kan het moeilijker zijn de hond de hoepel te laten nemen. Door langs de 
hoepel te gaan ben je immers veel sneller bij het volgende toestel. Vandaar 
dat we bij het leren nemen van de hoepel aan de aflopende zijde een aantal 
extra reserves in moeten bouwen. 
 
Er moet langzaam gewerkt worden naar de situatie dat de hoepel aan het 
einde van het toestel komt te staan. De hoepel wordt met telkens kleine 
stapjes richting de afloop van de kattenloop gebracht. Men kan denken aan 
stapjes van halverwege de afloop, naar het begin van het contactvlak, via 
de helft van het contactvlak naar 
het einde van het contactvlak. 
Hoe lager de hond komt, hoe la-
ger de drempel wordt om van de 
kattenloop af te springen. Om te 
verhinderen dat de hond dit doet 

kunnen we de hond bij de halsband pakken vlak 
voor het moment dat wij verwachten dat de hond 
gaat springen. We houden de hond vast, totdat we 
zeker zijn dat de hond de hoepel neemt. 
 
Een derde maatregel die we kunnen nemen om de 
hond de hoepel te laten nemen is het duidelijk 
neerleggen van een speeltje/snoepje achter de 
hoepel, voordat we met de oefening beginnen. Dit 
zal de motivatie om de hoepel te nemen bij de 
hond vergroten. Tenslotte is het verstandig in de 
aanleerfase achter de kattenloop geen andere toe-
stellen neer te zetten, zodat er geen motivatie van 
andere toestellen uit kan gaan. Als we zover zijn 
dat de hoepel aan het einde van de kattenloop 
staat, kunnen we de hond steeds later gaan vastpakken. Zolang we ons maar overtuigen dat 
de hond er niet aan de zijkant afspringt. 
 

 
 
Het einddoel is een situatie, waarin de hond de hoepel zonder hulpen neemt. Afhankelijk 
van de hond en de situatie kan bij de ene hond gekozen worden eerst de hulpen van de 
handler (het vasthouden van de hond) helemaal af te bouwen en pas later het speeltje weg te 
nemen (werkt goed bij honden die gevoelig zijn voor druk van de handler). Bij andere hon-
den kan beter eerst de motivering van het zichtbare speeltje afgebouwd worden en vervol-
gens de hulpen van de handler (bijvoorbeeld honden die zeer fanatiek zijn op het speeltje). 
Bron: “ Het Contactvlak” 1995 Tekst: Ronald Mouwen  

Marianne van Proosdij 
met Kaya 

De hond moet met een voor-
voet of met een achtervoet 

het raakvlak geraakt hebben 

Op een wedstrijd kun je best een 
korte bocht na het 
 raakvlak riskeren.  

Bij de training moet je de raak-
vlaktoestellen altijd een meter 

langer maken om de hond 
 optimaal te conditioneren 
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GEMISTE OPLOOPJES 
 
OP TRAININGEN WORDT ALTIJD VEEL AANDACHT BESTEED AAN 

DE RAAKVLAKTOESTELLEN. OP WEDSTRIJDEN KOMT HET 
IMMERS MAAR AL TE VAAK VOOR, DAT DE HOND IN ZIJN 

ENTHOUSIASME DE AFLOOPJES  MAAR LEKKER LAAT VOOR WAT 
ZE ZIJN,  MET EEN FOUT TOT GEVOLG 

 
Werden de aflopen vroeger nog wel eens met veel druk getraind, tegenwoordig zijn er heel 
veel goede methoden, die veelal als principe hebben dat de hond het juist leuk moet vinden 
om op de raakvlakken even in te houden. Bij de betere combinaties zie je dan ook, dat de 
aflopende raakvlakken over het algemeen erg goed worden beheerst. 
 

 
 
Op hoop van zegen 
Een raakvlaktoestel heeft echter niet alleen aflopende raakvlakken, maar ook oplopende 
raakvlakken. En juist die oplopende vlakken willen, met name bij de grotere honden, nogal 
eens voor problemen zorgen. De maten van de raakvlakken zijn voor de grote en kleine 
honden gelijk. Namelijk 90 cm voor wip en kattenloop, en 106 cm voor de schutting. Het 
lijkt dan ook niet meer dan logisch, dat vooral de honden met een ruime paslengte nog wel 
eens over de oploopjes springen!  
 
Vooral bij rechte benaderingen 
van kattenloop en schutting komt 
dit voor, veelal omdat de hond dan 
alle tijd heeft om zijn paslengte zo 
aan te passen, dat hij keurig in ga-
lop óp het toestel kan springen. Bij 
een schuine benadering heeft de 
hond vaak minder tijd en moet hij 
een pootje opzij zetten om zijn 
evenwicht te bewaren. Hoe kunnen 
we die oplopende raakvlakken nu 
trainen? Want als je als combinatie 
een goede methode gebruikt voor 
de aflopende raakvlakken, dan ga 
je de oplopende raakvlakken na-
tuurlijk niet met de (helaas nog al-
tijd veel gebruikte) 'op hoop van 
zegen'-methode trainen! Simpel-
weg gezegd, zijn er twee soorten 
methoden om de oploop te trainen. 
Deze methoden staan eigenlijk 
lijnrecht tegenover elkaar: De ene 
methode laat de hond inhouden, de 
andere methode probeert juist de 
hond te laten versnellen. Beide 
methoden kun je op verschillende 
manieren uitvoeren. 

Bij honden die een “lang” li-
chaam hebben, is het handig 
om van begin af aan bij de 

oploop een attentiecomman-
do te geven zodat ze “even” 
afremmen vóór het raakvlak 

Tanja Fermont-Geerts 
leert de hond te wachten op 

het raakvlak  
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Inhouden 
De methode waarbij je de hond inhoudt, kent voor zover mij bekend, 
drie variaties: 
1. Je kunt de hond, vlak voordat hij het raakvlaktoestel oploopt, een 
korte attentie geven; het is de bedoeling dat de hond hierdoor even in-
houdt, omkijkt of in ieder geval zijn pas even verandert. Deze methode 
kun je eigenlijk niet trainen; als je dit namelijk altijd op training zou 
doen, gaat het effect verloren. De hond leert namelijk dat hij toch wel 
het raakvlaktoestel op mag, en gaat het attentiecommando negeren. 
Zelfs op wedstrijden kun je het niet altijd toepassen, omdat je anders 
ook hier het risico loopt dat de hond het attentiecommando gaat nege-

ren. Het nadeel van deze methode is dat je je hond er heel onzeker van kunt maken; je loopt 
zelfs het risico van weigeringen als je hond helemaal voor het toestel wegdraait. 
 
2. Je kunt je hond ook helemaal stilzetten voor een raakvlaktoestel; pas op jouw commando 
mag hij het toestel nemen (net zoals je bij een afloop kunt trainen dat de hond pas op jouw 
commando van het toestel af mag). Ook hiermee kun je je hond heel onzeker maken en 
vaak wordt er veel druk gebruikt bij het laten wachten van de hond. Het is ook geen zekere 
methode; sommige honden springen juist vanuit stilstand nog over de oploop heen. 
 

 
 
3. Een andere methode is de poot-methode: Je laat de hond zijn poot zetten op de oploop, 
alvorens hem door te sturen. Het grote nadeel van deze methode is echter dat, op het mo-
ment dat de hond zijn poot van het toestel afhaalt om er op te springen, de keurmeester een 
weigering kan geven. Ook al gaat het heel snel, het aanraken van een toestel en er vervol-
gens los van komen, wordt als een weigering gezien. Springt de hond in tweede instantie 
over het raakvlak heen, dan kun je ook nog eens een fout krijgen voor het missen van de 
oploop! Want wat is er gebeurd: De hond heeft het toestel aangeraakt, heeft het weer losge-

laten (dus een weigering), en 
neemt het toestel vervolgens op-
nieuw, maar springt hierbij over 
de oploop heen. 
 
Hoe perfect je één van deze me-
thoden ook traint, het grote na-
deel van alle drie is dat het heel 
veel tijd kost. Tijd, die je bijna 
niet kunt missen; al laat je je 
hond maar een halve seconde 
wachten, als later blijkt dat je 
drietienden van seconden verlo-
ren hebt op de combinatie die 
voor je staat in het klassement, 
dan weetje waar het aan ligt. 

Marina Hageraats 
en Chippendale 

Mandy van de Belt 
met Nero 
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Versnel len 
De methode waarbij je je hond laat versnellen, heeft dit nadeel natuurlijk 
niet. Op deze methode kun je twee variaties toepassen: 
1. Je kunt je hond opjutten, voordat hij het toestel opgaat. Wat veel hon-
den namelijk doen, is vlak voordat ze het raakvlaktoestel opgaan (en dit 
geldt dan met name voor de kattenloop), hun pas veranderen. Ze lopen als 
het ware tot net voor het toestel, en springen er dan op. Wat je nu met het 
opjutten gaat proberen, is de hond te laten versnellen; in ieder geval zorg 
je ervoor dat de timing van je hond verandert. Als de hond door jouw aan-
moedigingen sneller wil gaan lopen, zal hij altijd een paar korte pasjes 
maken om aan te zetten. Door dit 'gekrabbel' is de kans groot dat hij nu, 
om zijn evenwicht te bewaren, een poot opzij moet zetten. Hierdoor gaat 
de hond in een soort draf het toestel op; en de kans dat een grote hond in 
draf dan nog de oploop mist (van 90 cm) is vrij klein. 
 
Een veel gemaakte fout bij deze methode is dat de hond te laat wordt ge-

jut, dus bijvoorbeeld vlak voor het toestel. Zorg ervoor dat de hond nét voor het toestel zijn 
paslengte aan het aanpassen is; dat betekent dus dat je al een paar meter voor het toestel 
moet gaan jutten. Bekijk dit eens op de training; heel belangrijk hierbij is de hulp van een 
instructeur. Als je namelijk als handler wilt gaan jutten, maar je blijft wel staan kijken of de 
hond een poot op de oploop zet, dan houd je eigenlijk je hond weer in! Als handler moet je 
dus doorrennen (dat geldt overigens ook voor wedstrijden; de keurmeester moet de oploop 
beoordelen, niet jij!), laat de instructeur maar kijken of de oploop goed is. Vergeet hierbij 
de achterpoten niet; als handler kijk je vaak alleen maar naar de voorpoten, terwijl een ach-
terpoot natuurlijk net zo goed is. Helaas moet ik toegeven dat veel keurmeesters deze li-
chaamsdelen ook nog wel eens vergeten. Het lijkt erop dat keurmeesters vaak zo bang zijn 
om niet op tijd bij de afloop te zijn, dat ze bij de oploop alleen even naar de voorpoten kij-
ken, om vervolgens gauw naar de afloop te rennen. 
 
2. Een tweede variatie op deze 'versnelde methode' kan zijn dat je je hond leert om de oplo-
pen als 'springplank' te gebruiken. Je leert de hond dan om met volle snelheid op de oploop 
te springen, waardoor (en dit zie je met name bij de schutting) de voorwaartse snelheid om-
gezet kan worden in een opwaartse snelheid. Je leert je hond dus eigenlijk aan dat hij op 
deze manier sneller en makkelijker het toestel kan nemen. Je kunt dit trainen door bijvoor-
beeld een deel van een breedtesprong of een latje voor de oploop te leggen; hoe ver je dit 
voor het toestel moet leggen, is voor iedere hond verschillend. De bedoeling van het latje of 
van het deel van de breedtesprong is dat de hond eerder af gaat zetten. Vervolgens stuur je 
de hond zo snel mogelijk het toestel op. Doordat de hond eerder afzet, kan hij dus niet meer 
recht omhoog springen.  
 
Het nadeel van de twee laatste variaties, is dat dit enige tijd getraind moet worden, voordat 
je echt resultaten ziet. Wil je deze methode proberen, dan moet je het ook echt enige maan-
den consequent trainen. Je moet de hond immers een heel andere manier van toestelbenade-
ring aanleren. 
 
Geen probleem 
Zoals ik in het begin van het artikel aangaf, komen oploopproblemen vooral voor bij de 
grotere rassen. Het is dan ook zeker niet aan te raden om met iedere hond apart oplopen te 
gaan trainen. Als jouw hond er (bijna) nooit een probleem mee heeft, dan zou ik er ook 

geen probleem van maken! Waar je wel als instructeur bij de beginners 
op kunt letten, is dat grote honden niet wordt aangeleerd om op het toe-
stel te springen, maar het toestel vanuit een draf te benaderen.  
 
Tot slot, in het belang van alle hondenzieltjes: Welke methode je ook 
kiest, bedenk dat een hond niet weet wat een raakvlak is. De hond doet 
het goed of fout, omdat hij het zo heeft aangeleerd, of omdat wij het op 
dat moment zo aangeven (denkt de hond?). De hond zet echt niet in een 
baldadige bui zijn poten buiten het raakvlak, puur en alleen om ons te 
pesten! Het heeft dan ook geen enkele zin om 'goed zo' te roepen als de 
hond zijn poten op de door ons verlangde manier neerzet; net zo min als 
het zin heeft om 'foei' te roepen als de hond over de op - of afloop heen 
springt. De enige die in dat geval 'goed zo' of 'foei' mag roepen is de in-
structeur; tegen de handler, wel te verstaan.  
Bron: “Onze Hond” 1997 Tekst: Caty Both  

Altijd helpen bij het aanleren 

Piet de Jong en Elroy 

De hond sneller naar bene-
den helpen. 

Niet alleen je handen maar 
ook je benen moeten daarbij 

in beweging blijven 
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BLAFFENDE HONDEN 
 

"BLAFFENDE HONDEN HOREN BIJ BEHENDIGHEID",   
HOOR IK MENSEN VAAK ZEGGEN OP HET BEHENDIGHEIDSVELD. 

EN DAT IS OOK ZO: BIJ BEHENDIGHEID HOORT EEN HOGE 
GRAAD VAN OPWINDING BIJ DE HONDEN, WAARDOOR ZE SNEL 
GAAN BLAFFEN. TOCH IS DIT BLAFFEN NIET ALTIJD ALLEEN 

MAAR POSITIEF: BIJ VEEL HONDEN GAAN DE PRESTATIES 
ACHTERUIT DOORDAT ZE BLAFFEN.  

DIT ARTIKEL GAAT OVER DE OORZAKEN VAN BLAFFEN TIJDENS 
DE BEHENDIGHEID EN WAT JE ER AAN KUNT DOEN 

 
Ik zal beginnen met de verschillende vormen van blaffen te definiëren en de problemen die 
hierbij kunnen ontstaan. Hierbij zal ik ook ingaan op oplossingen voor het blaffen tijdens de 
behendigheid. 

 
Het blaffen is als volgt in te delen: 
A Blaffen voordat  de hond behendigheid  mag doen  

(voor  de  s tart )  
B Blaffen t i jdens de behendigheid 
1 .  Voortdurend blaffen 
2 . Blaffen tussen de toeste l len 
3 . Blaffen bi j  het  nemen van bepaalde toestel len 
 

A Blaffen voor  de start  
Deze vorm van blaffen is vooral een uiting van de 
opwinding van de hond tot al te grote problemen. 
Het ontstaat vaak als de hond staat te kijken naar 
honden die behendigheid doen en ontstaat uit ja-
loezie. Voor veel honden die vanuit zichzelf niet 
zo fanatiek zijn op de behendigheid is het uitlok-
ken van dit gedrag een manier om ze gemotiveer-
der te krijgen. In een dergelijk geval hoef je er dus 
niets aan te doen. 
 
Andere honden gaan zo over de rooie bij het kij-
ken, dat ze, als ze eenmaal mogen starten, niet vol-
doende geconcentreerd zijn op de toestellen en dus veel fouten maken. Wat je hieraan kunt 
doen is met de hond pas zo laat mogelijk richting de start te lopen en haar/hem de hele tijd 
bezig te houden door middel van spel. Als de hond goed op het spel geconcentreerd is zal 
zij/hij de andere honden die behendigheid doen nauwelijks zien.  
 
Voor wedstrijden kan dit aardig lukken, maar op een training kun je moeilijk na iedere oe-
fening je hond wegleggen en weer pakken vlak voor je aan de beurt bent. Daarnaast geeft 

blaffen op de training extra problemen. 
Ten eerste wordt de hond voortdurend 
beloond voor het blaffen omdat zij/hij 
na een tijdje blaffen vanzelf aan de 
beurt komt (op een wedstrijd wordt 
zij/hij 3 à 4 keer per dag beloond voor 
dit gedrag, terwijl dit op een training 
wel kan oplopen tot 10 keer per uur) en 
wordt het gedrag dus alleen maar ver-
sterkt.  
 
Ten tweede kunnen de andere honden 
in de groep zo opgefokt raken van dat 
blaffen dat ze minder geconcentreerd 
op hun training lopen. Een derde pro-
bleem is dat de instructeur zich met 
geen mogelijkheid meer verstaanbaar 
kan maken en het geven van uitleg bij 
een oefening onmogelijk wordt. 

Blaffen is eigenlijk heel 
 normaal voor honden. 

Alleen wij mensen storen ons 
er meestal aan 

Bij het aanleren van de  
”schaatsmethode” 

moet je natuurlijk wel de 
handen op de juiste plaats 

houden, anders raakt je hond 
in verwarring 

Daphne Buskens 
met Nero 
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B Blaffen t i jdens de behendigheid 
1. voortdurend blaffen 
De oorzaak van voortdurend blaffen ligt vaak in de competitie 
die de hond met haar/zijn baas aangaat tijdens de behendig-
heid. Ze zijn verstrikt in een race en deze honden happen ook 
bijvoorbeeld naar de armen van de handler. De concentratie is 
meestal niet gericht op de toestellen maar op de bewegingen 
van de handler. Deze honden springen ook vaak sprongen af. 
Doordat de hond blaft gaat de handler steeds harder de com-
mando's geven om nog boven de hond uit te komen. De op-
winding van de hond wordt hierdoor alleen nog groter en 
zij/hij gaat steeds harder blaffen, waarop de handler weer gaat 
proberen om hier bovenuit te komen. Kortom een strijd die de 
handler altijd zal verliezen, want als de hond niet meer harder 

kan blaffen gaat zij/hij bijten (Niet doorbijten maar aandachtsbijten Red.). 
 
Uit de beschrijving van deze oorzaak blijkt de oplossing al: de competitie tussen baas en 
hond moet stopgezet worden, waardoor de hierboven beschreven cirkel wordt doorbroken. 
In de training moet je eraan werken dat de hond zich op de toestellen gaat concentreren en 
moet de handler er aan wennen dat zij/hij de commando's alleen nog maar mag fluisteren 
(het gehoor van een hond is vele malen beter dan dat van de mens, dus de hond kan het ze-
ker horen).  
 
Er moet onder alle omstandigheden 
voorkomen worden dat er opwin-
ding in de stem van de handler 
klinkt (dit maakt het probleem al-
leen maar erger). Verder moet het 
blaffen niet meer beloond worden 
door de hond over een volgend toe-
stel te sturen of door toe te laten dat 
de hond in de handler gaat hangen. 
Er zijn verschillende manieren om 
de hond niet te belonen voor het 
slechte gedrag: 
 
1. De hond tot rust dwingen door haar/hem te laten liggen. Hierbij is het belangrijkst dat er 
geen opwinding van de handler uitgaat en dat er rustig maar beslist opgetreden wordt. Als 
de hond rustig is kan de handler haar/hem weer meenemen en de oefening opnieuw starten. 
 
2. De hond op het moment dat zij/hij blaft straffen met de stem of met een hulpmiddel. Het 
nadeel van een stem-straf is dat toepassing vrijwel niet mogelijk is zonder opwinding in de 
stem te laten doorklinken. Het voordeel is dat je je stem altijd bij je hebt Dit voordeel weegt 
echter niet op tegen het eerder genoemde nadeel, omdat het effect van de correctie teniet 

wordt gedaan door het versterkende effect van 
de opwinding in je stem. De hulpmiddelen die 
je wel kunt gebruiken om je hond te corrigeren 
zijn het waterpistooltje en het zakje knikkers. Je 
probeert de hond te laten schrikken door te 
schieten of te gooien, terwijl het daarna meteen 
voorbij is. Je moet proberen met het waterpi-
stooltje op de kop te richten en als je kiest voor 
het zakje knikkers moet je op het achterwerk 
mikken, dit in verband met de veiligheid van de 
hond. Het grote voordeel van zó corrigeren is 
dat de hond nooit ziet waar de correctie vandaan 
komt en je kunt ook iemand anders de correctie 
laten uitvoeren zodat je je zelf op je handling 
kan concentreren. Hierin schuilt echter meteen 
het nadeel van deze methode: je moet redelijk 
handig zijn in het gooien of schieten want je 

moet de hond raken op het moment dat zij/hij blaft, gebeurt dit later dan had je het net zo 
goed achterwege kunnen laten, want dan weet de hond toch niet waaraan zij/hij die koude 
straal water in haar/zijn nek te danken heeft. 

Bootsy 
van Leen Vroegop 

Nico Kater 
met Dua 

Henk Hazenborg 
met Binky 
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3. Bij gevoelige honden kan 
het voldoende zijn om de 
hond totaal te negeren op het 
moment dat zij/hij begint te 
blaffen en je van de toestellen 
weg te draaien om opnieuw te 
beginnen. Natuurlijk mag dit 
nooit uitmonden in een hond 
die op dat moment zelf toe-
stellen gaat nemen en zo 
zichzelf beloont. 
 
2. Blaffen tussen de toestellen 
Dit is meestal een gevolg van niet optimale handling: de hond krijgt te laat of onvoldoende 
(tot zelfs geen) aanwijzingen voor het volgende toestel en gaat vanuit onzekerheid blaffen. 
Het gevolg hiervan is vaak dat de handler onzeker wordt en nog minder aanwijzingen gaat 
geven, waardoor de hond nog slechter weet waar zij/hij heen moet en meer begint te blaffen 
en soms zelfs gaat bijten. Het gevolg van dit bijten is vaak dat de handler minder handsig-
nalen gaat geven omdat de hond dan in de handen kan gaan hangen, waardoor het voor de 
hond nog minder duidelijk wordt etc. Hier ontstaat een neerwaartse spiraal van kwaad tot 
erger, die vaak moeilijk te onderscheiden is van hetgeen beschreven is onder 2.a. Daar deze 
situatie een geheel andere achtergrond heeft dient het gedrag echter anders te worden aan-
gepakt. 
 

De handler moet hier worden geleerd, dat als zij/hij 
wel op tijd is met de commando's en signalen en 
zij/hij bovendien op de juiste plek staat, de hond 
niet blaft en bijt. Bovendien moet worden gezorgd 
dat de hond verder niet wordt beloond voor het 
blaffen. De handler zijn deze dingen te leren door 
opstellingen neer te zetten waarbij de handler niet al 
te veel hoeft te lopen en waarbij de hond meteen na 
het nemen van een toestel het volgende toestel kan 
zien. Wat kan helpen om te voorkomen dat de hond 
wordt beloond voor het blaffen, is een handler met 
meer ervaring in de behendigheid en die harder kan 
lopen een tijdje met de hond te laten trainen, zodat 
de hond eraan went dat de aanwijzingen wèl op tijd 
komen. 

 
3. Blaffen bij het nemen van bepaalde toestellen 
Dit kan voortkomen uit een race met de handler en het kan een aanleerfout zijn. Bij een 
aanleerfout heeft de hond bij het aanleren van het toestel geblaft en is daarvoor beloond 
want zij/hij heeft toch zo braaf het toestel gedaan. De hond is helaas tegelijkertijd beloond 
voor het blaffen en zal blijven blaffen op dat toestel. Dit is bijna niet meer te corrigeren. 
Over dit soort honden zeggen de Engelse toptrainers "shoot to kill" ("schiet maar neer")  
(grapje maar toch serieus Red.), want hun ervaring is dat het in de loop van de tijd alleen 
maar erger wordt. Dit moet altijd voorkómen worden: Neemt de hond voor 't eerst van z'n 
leven de schutting en blaft hierbij, dan 
mag je de hond niet belonen voor het 
nemen van het toestel, maar moet je 
haar/hem straffen voor het blaffen en 
daarna opnieuw het toestel laten ne-
men. Dit klinkt tegenstrijdig omdat je 
op die manier de hond ook straft voor 
het nemen van de schutting, maar 
honden die blaffen terwijl ze voor het 
eerst over de schutting gaan zijn over 
het algemeen niet erg onder de indruk 
van dat toestel en als je ze daarna 
meteen opnieuw stuurt gaat er in de 
praktijk weinig fout (als de hond dan 
niet blaft, kan je haar/hem dan wel be-
lonen voor het nemen van het toestel). 

Matty Evertse 
met Ingmar 

Bij is de wedstrijd goed te 
volgen voor  

de toeschouwers. 
Fouten en weigeringen wor-

den door de keurmeester 
duidelijk aangegeven. 

Harold van Kesteren 
en Kim 
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Race met  de handler  
Een race van de hond met de 
handler komt vaak voor op 
de kattenloop en in de sla-
lom. Met name in de slalom 
zijn de honden gewoon nijdig 
dat ze niet harder kunnen en 
de handler dan wel. Meestal 
geeft deze oorzaak van blaf-
fen geen problemen omdat de 
race aan het eind van het toe-
stel voorbij is. Als de hond 
zich nog voldoende concen-
treert om het toestel goed te 

beëindigen hoef je hier niets aan te doen. Het wordt anders als de hond vanuit dat fanatisme 
fouten gaat maken. Op dat moment moet je het competitie-element eruit halen zodat de 
hond zich weer concentreert. Bij de slalom kan dat door achter de hond te blijven en de 
hond niet te hard op te jutten. Verder kun je de hond leren zich beter te concentreren door 
het commando voor de slalom te herhalen op die plaatsen waar de hond vaak haar/zijn con-
centratie verliest (meestal vanaf paal acht) of door de hond te trainen op 16 of zelfs 18 pa-
len. Doet dit probleem zich voor op de kattenloop dan is het slim om de hond weer aange-
lijnd over de kattenloop te laten gaan, zodat je de hond kunt corrigeren voor het blaffen 
(wel altijd recht naar beneden corrigeren, anders kun je de hond van het toestel af trekken). 
Verder kun je de competitie verminderen door naast of achter de hond te blijven. 

 
Gecombineerde problemen 
In de praktijk is het blaffen vaak 
niet te herleiden tot een oorzaak 
doordat het zich in de loop van de 
tijd heeft ontwikkeld en er dus 
mengvormen zijn ontstaan. Dan 
moet je proberen om erachter te 
komen welke oorzaken er waren 
en welke nieuwe oorzaken er zijn 
gecreëerd. Aan de hand van die 
analyse en het beoordelen van het 
gedrag van die hond, kun je dan 
proberen tot een adequate oplos-
sing te komen. In het algemeen 
kun je de volgende dingen altijd 
toepassen: 
 

1. Geen opwinding in de stem van de handler 
2. Zorgen dat de handler op tijd op de juiste plek staat en de juiste signalen geeft 
3. Blaffen van te voren voorkómen door de hond bezig te houden middels spel 
Aan de hand van de resultaten kun je dan aanvullende maatregelen nemen, zoals het water-
pistooltje. 
 
Tot  beslui t  
Dit overzicht van problemen is natuur-
lijk nooit compleet doordat de uitzon-
dering de regel bevestigt. Dus hoe 
meer ik opschrijf, hoe meer uitzonde-
ringen mijn betoog zullen tegenspre-
ken. Deze indeling heeft mij geholpen 
problemen van blaffende honden beter 
te doorgronden en handlers handvatten 
te kunnen geven het blaffen beter te 
kunnen controleren. Verwacht echter 
geen wonderen, blaffen conditioneert snel en hoe méér het gedrag een gewoonte is gewor-
den hoe moeilijker het is om dat gedrag af te leren. Helemaal afleren lukt alleen als de hond 
nog niet te lang de gewoonte heeft om te blaffen bij de behendigheid. Het doel is meestal 
het blaffen zover te reduceren dat de hond gecontroleerd over het parcours te sturen is. 
Bron: “Het Contactvlak” 1994 Tekst: Aukje Swarte  

Aukje Swarte 
met Lute 

Louis Bergman 
en Misty 

Wilco van Tellingen 
en Bi-Juha 
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HET AANLEREN VAN DE WIP 
 

HET AANLEREN VAN DE WIP BLIJKT IN DE PRAKTIJK EEN VAN 
DE MOEILIJKSTE ONDERDELEN TE ZIJN. NIET ZO 

VERWONDERLIJK ALS JE BEDENKT DAT WE HIER OVER HET 
ENIGE BEWEGENDE TOESTEL IN DE BEHENDIGHEID PRATEN 

 

 
 
Het  begin 
We beginnen met het aanleren van de wip als de hond (en de baas) de kattenloop feilloos 
beheerst. Voor het aanleren van de wip geldt hetzelfde als bij het aanleren van de schutting 
en de kattenloop: alles is er op gericht te voorkomen dat de hond een fout maakt en dus ge-
corrigeerd moet worden. 
 

Moeil i jkheden 
De moeilijkheden die we kunnen verwachten zijn in 
eerste instantie dezelfde als bij de kattenloop. Het gaat 
hier immers om een toestel dat sterk lijkt op de katten-
loop. De hoek waarmee de wip en kattenloop omhoog 
gaan zijn nagenoeg gelijk en hetzelfde geldt voor de 
breedte van het loopvlak. Het grote verschil zit hem in 
het bewegen van de wip.  
 
Hierbij komt nog dat de baas en hond moeten leren 
waar het omslagpunt van de wip ligt. Het maakt ui-
teraard veel verschil of de wip bewogen moet worden 
door een Leonberger of door een Vlinderhondje. Dit 
zijn problemen die bij wedstrijden steeds terugkeren, 

want ook de kwaliteit (kantelpunt) van de wip is niet overal gelijk. 
 
De training 
STAP 1 De aanleermethode van de wip lijkt sterk op het aanleren van de andere contact-
vlaktoestellen. 

 
De handler 
De handler plaatst het been welke het dichtst bij het toestel 
is tegen de oploop van de wip aan zodat de hond geen 
ruimte krijgt langs het toestel naar voren te lopen. 
Met de hand die het dichtst bij de hond is, wordt de hals-
band vastgepakt, zodanig dat de hond stevig kan worden 
vastgehouden, maar toch de hand snel uit de halsband kan 
als de hond er vandoor gaat. Let er wel op dat de halsband 
in het midden (boven of onder de hals) wordt vastgehouden 
om te voorkomen dat je de hond van de wip aftrekt. De 
handler lokt de hond over de wip door in de andere hand 
een speeltje, brokje of andere beloning te houden, tot vlak 
over het omslagpunt. Hier laat hij de hond wachten. 

Ad Klomp 
met Tommy 

Deze hond is duidelijk niet 
gewend aan  

“vreemde” toestellen. 
Het is daarom zeker aan te 
bevelen om, voordat je aan 
wedstrijden gaat meedoen, 
ook eens te oefenen bij een 

naburige vereniging. Dit om 
de honden te laten wennen 

aan andere toestellen dan ze 
normaal gewend zijn. 

Hannt v.d. Plaats 
en Shira 
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De instructeur  
De instructeur bevindt zich aan de andere kant van de hond en houdt, met de hand die het 
verst van de hond af is, de halsband op de hierboven beschreven wijze vast. Zo kan de in-
structeur met zijn handen de hond controleren. Met de hand, die het dichtst bij de hond is, 
wordt de wip bediend. Dit houdt in dat de instructeur de neerwaartse beweging van de wip 
remt. In geen geval de wip op en neer bewegen! Bij een zware hond kan de instructeur hulp 
vragen van een persoon die de wip aan de achterzijde bedient om te voorkomen dat de hond 
met een klap naar beneden komt. 
 

 
 
STAP 2 Wanneer stap 1 zonder problemen is doorlopen kan de instructeur volstaan met het 
bedienen van de wip. Dit bedienen wordt langzaamaan gereduceerd tot het begeleiden van 
de wip, om te voorkomen dat de hond wordt geconfronteerd met een te harde klap. 
De handler blijft alle hulpen geven om te voorkomen dat de hond als een raket wordt gelan-
ceerd wanneer hij niet blijft staan voor het omslagpunt. Het is immers mogelijk dat de hond 
denkt met de kattenloop van doen te hebben. 
 
Mogel i jke  problemen 
Wanneer honden geschrokken zijn van de klap waarmee de wip op de grond komt, kunnen 
we de wip laten eindigen op de tafel. Hierdoor is de beweging die de wip maakt korter en 
dus de klap minder hevig. Bovendien eindigt de wip dan op een, voor menige hond, bekend 
en rustgevend toestel. Bron: “Het Contactvlak” 1994 Tekst: Frank van Nimwegen  

Linda Schoor met haar hond 
met een prima wiptechniek 

Carla van Beek 
met Bradley 
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DE SLALOM 
DE CHANNEL-WIRE METHODE 

 
In 1984 heeft Peter Lewis tijdens een handlersweekend bij LM Honden-
trainingsschool te Koewacht zijn allereerste model van de channel-wire-
slalom in Nederland laten zien: de slalom werd in een straatje gezet en 
met hulppalen en touwen werd een "channel" (kanaal) voor de honden ge-
vormd. Dit principe heeft hij later uitgewerkt naar het huidige model: op 
twee ijzeren strips worden met een onderlinge afstand van 1 meter palen 
gemonteerd. Deze palen worden met rondgebogen ijzerdraad met elkaar 
verbonden. De strips met palen worden naast elkaar gelegd en zo wordt de 
"channel-wire" gevormd. 
 
Inleiding 
Bij het trainen van de slalom komt men drie belangrijke problemen tegen. 
Ten eerste blijkt het veel tijd te kosten voordat de honden begrijpen wat de 

bedoeling is. Ten tweede is het daarbij lastig de honden enthousiast te krijgen en te houden 
voor de slalom, waardoor het moeilijk wordt een hond de slalom snel te leren nemen. Ten-
slotte lijkt het bijna onmogelijk om een hond zelfstandig de slalom te laten doen. Vooral de 
meest klassieke methode, in Nederland de "schaatsmethode" genoemd, waarbij de handler 
de hond, onder andere via een schaatsbeweging op de even palen, helpt bij het nemen van 
het toestel, levert bovengenoemde moeilijkheden op. Deze methode vraagt veel handlers-
kwaliteiten. Als deze handlerskwaliteiten niet optimaal zijn, wordt de hond onevenredig 
vaak gecorrigeerd door bewust gemaakte correcties, maar ook door niet goed uitgevoerde 
bewegingen en/of hulpen van de handler, die door de hond als corrigerend ervaren worden. 
Deze negatieve ervaringen leiden tot een hond, die het toestel niet leuk gaat vinden en hier-
door het toestel niet snel zal gaan doen.  
 
Verder maakt de handler bij deze methode een onmisbaar onderdeel uit: zo zal de handler 
bij veel honden de linkervoet bij elke even paal moeten zetten en met handsignalen en 
stemsignalen de hond door de slalom moeten helpen. Het duurt heel lang voordat deze hul-
pen afgebouwd kunnen worden en de hond zelfstandig kan gaan slalommen. Deze proble-
men, waar de handler als oorzaak voor kan worden aangewezen, heeft ertoe geleid dat veel 
mensen zijn gaan experimenteren met hulpmiddelen bij de slalom. Deze hulpmiddelen 
moeten twee doelen nastreven: 
 
1 De kans dat de hond een fout maakt, moet tot een minimum beperkt worden. Hierdoor 
hoeft de hond zelden gecorrigeerd te worden en loopt de hond minimale negatieve ervarin-
gen bij het toestel op, waardoor de hond enthousiast voor het toestel blijft (groter enthousi-
asme leidt tot hogere snelheid). 
2 De handler moet bij de slalom zo min mogelijk hulp geven, zodat de hond de slalom zelf-
standig leert nemen. 
Daarnaast heeft elk hulpmiddel het nadeel dat het iets toevoegt of verandert aan het toestel, 
waardoor het toestel af gaat wijken van het eigenlijke model. Daarom spreekt het voor zich 
dat de hulpmiddelen zo onzichtbaar mogelijk moeten zijn. De "channel-wire" is één van de 
methodes, waarbij hulpmiddelen worden toegevoegd aan het eigenlijke toestel. 
 
Het  toestel  
De palen worden neergezet volgens het volgende principe. We zetten twee rijen palen pa-
rallel neer, waarbij de palen op één rij een onderlinge afstand hebben van 1 meter. Men 

werkt met een minimum van drie palen en een maximum van 
zes palen op elke strip. De palen op één rij worden onderling 
verbonden met hulpdraden. Dit kan ijzerdraad of plastic 
band zijn met een lengte van minimaal 1,60 meter, zodat het 
na verbinding bol gaat staan. Als de twee rijen palen  neer-
gezet worden, moet er op gelet worden dat de palen van de 
ene rij zodanig komen te staan, dat zij precies in het midden 
tussen de palen van de andere rij uitkomen. Op deze manier 
wordt een "channel-wire" gevormd. Deze twee rijen kunnen 
naar het niveau van de hond verder of minder ver naar elkaar 
toe geschoven worden. Het eindstadium van het schuiven is 
twee rijen die in elkaar geschoven zijn zodat de palen één 
rechte lijn vormen. 

Een `wire` variant. 
Geschikt voor honden van 

verschillende grootte. 
Wellicht moeilijker bij het 

afbouwen ervan. 
Zaak is dat de honden zich 
moeten concentreren op de 
palen en niet op de `wires` 

Frank van Nimwegen 
en Fylan 

Let erop dat bij het afstellen 
van de “wires’ dat deze on-
geveer op ooghoogte van de 

gemiddelde hond zitten 
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Het  materiaal  
Het meest ideale materiaal bestaat uit 
palen, die gemonteerd zijn op twee ij-
zeren strips en zo de twee rijen vor-
men. Op deze twee strips worden zij-
lipjes gemonteerd met een onderlinge 
afstand van 1 meter. Op de zijlipjes 
worden de palen gemonteerd. Het is 
essentieel om zijlipjes aan de strip te 
bevestigen, want alleen dan kan de 
moeilijkste fase in de training, de laat-
ste stappen van het in elkaar schuiven 
van de beide rijen, langzaam en gelei-
delijk genoeg getraind worden. Bij 
veel verenigingen wordt een goedko-
pere opstelling gekozen. Men besluit 

dan de kosten voor de opstelling te verlagen door het duurste onderdeel, de metalen strips te 
vervangen door prikpalen. De palen worden zo in de grond geprikt dat opstellingen als 
hierboven nagebouwd worden. 
 
De prikpalen hebben drie nadelen: 
1 Het lukt als trainer nooit om de opstelling helemaal goed neer te zetten: de palen zullen 
nooit precies op gelijke afstand en regelmatig scheef in de grond staan. Aangezien de hond 
volledig vertrouwen in de opstelling moet hebben, om de kans dat zij/hij het straatje eerder 
verlaat zo klein mogelijk te maken, moet de opstelling altijd op dezelfde manier staan. 
2 Wanneer een hond een fout maakt of onzeker wordt, moet de handler/trainer de mogelijk-
heid hebben de slalom eenvoudiger aan te kunnen bieden door de straat breder te maken. 
Dit gaat met de opstelling op metalen strips heel eenvoudig, maar is bij de opstelling met 
prikpalen vaak veel werk. Hierdoor zullen veel handlers en instructeurs geneigd zijn bij de 
prikpalen het uiteenschuiven van de slalom toch maar weg te laten en de hond opnieuw in 
dezelfde slalom opstelling in te sturen met een groot risico dat de hond (opnieuw) fouten 
maakt. 
3 Bij een groepsgewijze training van de channel-wire methode loopt men altijd tegen het 
probleem aan dat veel honden op een verschillend stadium in de training zitten. Dit bete-
kent vaak de breedte van het straatje aanpassen. Dit lukt vrij eenvoudig bij de opstelling op 
de metalen strips, maar is veel werk bij de prikpalen. 
 
De training 
De training van de slalom via de channel-wire methode is onder te verdelen in vier stappen: 
1. Het aanleren van het toestel, het wegnemen van vrees voor het toestel. 
2. Het inschuiven van de beide slalomhelften tot de palen op één rechte lijn staan. 
3. Het verlengen van de slalom naar twaalf palen. 
4. Het afbouwen van de hulpdraden. 
 

Ad 1: Het aanleren van het toestel 
Allereerst worden beide strips op een afstand van ongeveer 75 cm uit el-
kaar gelegd. Vervolgens moeten de honden aan het toestel wennen. Hier-
voor zijn verschillende manieren te gebruiken: 
 
1. Men kan de hond laten wachten voor de ingang van de slalom, aan de 
andere kant (de uitgang) wordt goed zichtbaar voor de hond een speeltje 
of snoepje neergelegd. Men gaat terug naar de hond, pakt haar/hem aan 
de riem en leidt haar/hem door de slalom naar het speeltje of snoepje. 
 
2. Men kan de hond vast laten houden voor de ingang van de slalom door 
een ander, waarna men zelf naar de uitgang van de slalom loopt en, na 
het maken van oogcontact en contact met het speeltje door het straatje 
van de slalom, de hond heel enthousiast door de slalom naar zich toe 
roept. Hierbij is het heel belangrijk dat diegene die de hond vasthoudt 
deze pas loslaat als zij/hij zeker weet dat de hond door de slalom gaat. 
 
Vooral de tweede methode werkt goed, want de hond komt meteen op 
een zeer positieve manier in aanraking met de slalom, maar hiervoor 
heeft men de hulp van een ander nodig, die niet altijd voor handen is. 

Ardie Spoorenberg 
met Tommy 

Prikpalen hebben nadelen. 
Het op deze manier aanleren 

met de “V’ methode 
heeft wel voordelen. 

Ietje Postma 
met Sammy 
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Bij korte opstellingen (sets van zes palen) werkt deze me-
thode het best. Bij langere opstellingen (sets van twaalf pa-
len) loopt men eerder het risico dat de hond er halverwege 
aan de zijkant uitspringt, omdat zij/hij plotseling kan schrik-
ken van de palen links en rechts van haar/hem. Bij langere 
opstellingen kan het verstandig zijn om de palen in een V -
vorm neer te zetten, waarbij de weg naar de uitgang steeds 
breder wordt. Hierdoor wordt de hond bij een eventuele 
angst eerder uitgenodigd naar het einde toe door te lopen. 
 
In deze fase moet men al proberen de slalom op allerlei ver-
schillende manieren aan te gaan bieden. Zodra de hond de 
ergste onzekerheden over het toestel overwonnen heeft, kan 
men beginnen met de hond van afstand (recht voor de sla-

lom) de slalom in te sturen, links en rechts van de slalom met de hond mee te gaan lopen, 
de hond door de slalom naar de handler toe te roepen, enz. Ook in dit stadium moet men al 
proberen de hond onafhankelijk van de positie van de handler door de slalom te sturen. Na-
tuurlijk wordt na elke keer de hond beloond met het speeltje. 
 
Ad 2: Het inschuiven van de beide slalomhelften 
Men kan hiermee beginnen als de hond haar/zijn 
angst voor de opstelling helemaal kwijt is en zo 
enthousiast voor de slalom geworden is, dat de 
hond van afstand te sturen is. 
De eerste periode dat we heel voorzichtig moe-
ten trainen is, als de slalom zover ingeschoven is 
dat de hond aan beide kanten de slalompalen te-
gen haar/zijn borstkas voelt. De hond moet 
daarbij gewoon rechtdoor kunnen blijven lopen, 
maar de palen net gaan voelen. We blijven een vrij lange periode in een straatje van deze 
breedte trainen. We moeten ervoor zorgen dat de hond er absoluut geen moeite mee heeft 

dat zij/hij bij het nemen van de slalom, de palen aanraakt. 
 
Als dit stadium van de training goed verloopt, gaan we langzaam de 
palen dichter bij elkaar schuiven. Hierbij moet de hond langzaam maar 
zeker steeds meer de slalombeweging gaan maken. Hoe snel we de 
slalom verder in elkaar kunnen schuiven hangt van de hond af. Over 
het algemeen geldt dat het goed te zien is als we de slalom te snel in-
eenschuiven, maar dat we slecht kunnen zien of we niet te langzaam 
gaan. Daarbij moeten we in de gaten houden dat het niet erg is als we 
te langzaam de slalom ineenschuiven, maar dat te snel inschuiven veel 
erger is. We hebben twee criteria waaraan we kunnen zien dat we te 
snel zijn gegaan.  

1. Komt de hond de slalom op een verkeerde manier uit? Dan moeten we meteen de vol-
gende keer de slalom ruimer zetten, zelfs ruimer dan we daarvoor getraind hebben. 
2. Gaat de hond traag of met minder enthousiasme door de slalom? Dan is de slalom te snel 
ineengeschoven en moet deze ook weer iets uit elkaar getrokken worden. 
 
We kunnen de slalom ineen blijven schuiven totdat de hond niet meer door de slalom naar 
het einde kan kijken, omdat de palen elkaar gaan overlappen. Dit is een tweede periode 

waarin we heel voorzichtig moeten werken. Op dat 
moment heeft de hond geen punt meer waarop zij/hij 
zich kan fixeren. Daarom moeten we in de periode 
hiervoor (als de hond door de palen het einde van de 
slalom wel kan zien) er al aan werken dat de hond ge-
traind wordt de slalom te gaan nemen, zonder dat zij/hij 
de beloning aan het eind kan zien.  
 
Dit kan het makkelijkst door de handler de beloning in 
de handen te laten houden, waarna deze gegooid wordt 
als de hond door de laatste doorgang van de slalom 
komt. De hond moet gewoon leren dat het nemen van 
de slalom automatisch het krijgen van een beloning in-
houdt, ook als deze niet zichtbaar is. 

De ”schaatsmethode” 
maar nu effe anders 

Bij het aanleren van de 
schaatsmethode moeten  

handen en benenen  
synchroon lopen met de  

bewegingen van de hond. 

Volgt nu de beloning 
 

Jacob Muilwijk 
met Top 
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Als we de slalom helemaal ineengeschoven 
hebben, zodat alle palen op één rechte lijn 
komen te staan, is het belangrijk dat we 
gedurende een lange tijd (minimaal zo'n 
vijf trainingssessies) op twee aparte strips 
blijven trainen. De hond is nog niet zeker 
op de slalom in één rechte lijn en kan daar-
door op een voor de handler onverwacht 
moment de fout in gaan (de hond komt uit 
de slalom zetten of maakt een foute entree 
en rent langs de slalom). Op dat moment is 

het heel belangrijk om de slalom meteen een stuk uit elkaar te kunnen schuiven, zodat de 
hond de volgende keer op een makkelijkere slalom de oefening wel goed kan doen. Gelei-
delijk aan wordt de slalom dan weer ineen geschoven.  
 
Als we de slalom te snel op één strip zetten, hebben we deze mogelijkheid niet meer, waar-
door we gauw in de verleiding komen de hond nog een keer op dezelfde opstelling te stu-
ren, met mogelijk desastreuze gevolgen. Na zo'n vijf à tien keer mogen we verwachten dat 
de hond zeker genoeg op de slalom op een rechte lijn geworden is. 

 
Ad 3: Het verlengen van de slalom naar twaalf palen 
Als we ervoor kiezen de slalom meteen op twaalf palen te 
trainen en de twaalf palen ineenschuiven, hoeven we deze 
stap niet te trainen. Er zullen echter vrij veel channel-wire-
opstellingen zijn, die niet de volledige lengte van twaalf palen 
hebben. We zullen dus eerst moeten uitbouwen, voordat we 
door kunnen gaan met de volgende stap, het afbouwen van de 
ijzerdraden. Belangrijk bij het uitbouwen van de slalom is dat 
we dit consequent met twee palen tegelijk doen. Het behen-
digheidsreglement schrijft voor dat een slalom uit acht, tien of 
twaalf palen moet bestaan, dus altijd een even set en de hond 
komt altijd links de slalom uit. 
Het heeft een aantal voordelen om met minder palen (met een 
minimum van zes) te beginnen en pas de slalom te gaan ver-
lengen als de hond op een rechte lijn zes palen beheerst: 
 
1. Ten eerste kan de hond op zes palen duidelijk minder fou-

ten maken dan op twaalf. Hierdoor hoeven we minder vaak een aantal stappen in de trai-
ning terug te doen, waardoor we de slalom sneller op één rechte lijn kunnen zetten. 
 
2. Ten tweede is er in Nederland een slalomset te koop, die zowel voor de channel-wire-
opstelling als voor de gewone opstelling te gebruiken is. Dit reduceert de kosten voor de 
channel-wire-training aanzienlijk. 
 
Of het eerste voordeel qua tijd opweegt tegen de extra tijd die nodig is om van zes palen 
naar twaalf uit te moeten breiden, is de vraag. Duidelijk is dat we de hond minder vaak de 
fout in laten gaan, waardoor we de hond ook minder vaak frustreren en hierdoor minder ri-
sico lopen dat de hond verkeerde 
dingen aanleert, zodat het netto re-
sultaat waarschijnlijk positiever uit-
valt. 
 
Het kan slimmer zijn de slalom 
eerst uit te bouwen naar veertien of 
zelfs zestien of achttien palen voor-
dat we overgaan naar de vierde stap 
van de training. Dan weten we ze-
ker dat de hond geneigd is meer dan 
een hele slalom te doen. Hierdoor 
kunnen we het probleem, dat de 
hond weet dat zij/hij aan het einde 
van de slalom komt en de fout in 
gaat om sneller bij de beloning te 
zijn, eenvoudiger vermijden. 

Zelfstandig door de palen 
Peter Assendorp 

met Chain 

Erik Bontan  
en Chivas Regal 

En als je bij de 
 “schaatsmethode “  
even mis bent  . . .  

Raakt je hond in verwarring 
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Ad 4: Het afbouwen van de hulpdraden 
Het afbouwen van de hulpdraden moet heel voorzichtig 
gebeuren. Hiermee wordt het zicht op het toestel duide-
lijk veranderd, waardoor de hond in verwarring ge-
bracht kan worden en de slalom uitkomt. 
 
Men kan het beste beginnen met het verwijderen van de 
hulpdraden op die plek, waar de hond de draden het 
minst nodig heeft. De entree en de uitgang van de sla-
lom zijn het moeilijkst, zodat we daar zo lang mogelijk 
de hulpdraden laten zitten. In het midden kan de hond 
nooit van te voren zien dat de draden afwezig zijn. Ook 
aan het einde van de slalom kan zij/hij dit niet, maar 
aan het einde wordt een hond zo gemotiveerd op 
haar/zijn beloning dat het wegnemen van de hulpdraden 
daar sneller tot een fout zal leiden. 
 

Het verstandigste is om te beginnen met de hulpdraad net achter de eerste twee draden. 
Daarbij kan het te overwegen zijn om die draad te kiezen, die voor de hond niet zichtbaar 
is. Als men de hond van de rechterkant van de slalom rechtsom de slalom instuurt, kan het 
beste de tweede draad aan de linkerkant van de slalom (tussen paal 3 en 5) verwijderd wor-
den. Stuurt men de hond van links linksom de slalom in, dan kan beter de tweede draad aan 
de rechterkant weggehaald worden (tussen paal 4 en 6). Op deze manier kan de hond nooit 
zien dat er een hulpdraad weg is en zal zij/hij deze plek al voorbij geslalomd zijn, voordat 
zij/hij doorkrijgt dat er geen draad gezeten heeft. 

 
Als men een tweede draad weg wil halen kan 
het te overwegen zijn om niet twee opeenvol-
gende draden te verwijderen, maar één of meer-
dere hulpdraden ertussen te laten zitten. Zo kan 
men bijvoorbeeld de draden tussen de palen 2 
en 4  en tussen de palen 5 en 7 weglaten, zodat 
de hond na het ontbreken van een hulpdraad 
weer een stuk slalom met hulpdraden heeft en 
vervolgens weer even niet. Op deze manier kan 
de hond herstellen van de verwarring van de 
ontbrekende draad, voordat een volgend stuk 
zonder draad eraan komt. 
Ook bij het verwijderen van meer dan twee dra-
den is het handig als deze draden niet opeen-
volgend weggelaten worden, maar er één of en-
kele draden tussen zitten. Zo kan men langzaam 
doorgaan met het weghalen van draden totdat 
men de eerste twee en de laatste twee draden 
heeft laten zitten. Deze draden worden in aparte 
trainingssessies verwijderd. 
 
Trainen van de ui tgang 
Het trainen van de uitgang zonder draden kan 

het best gebeuren door allereerst te trainen op een heel lange slalom (14 tot 18 palen) met 
hulpdraden. Dan bouwen we de draden af tot de laatste twee draden aan de achterkant. Ver-
volgens wordt de slalom verkort met minimaal vier palen en wordt de hond op die slalom 
(10 tot 14 palen) zonder hulpdraden op het einde gestuurd. 

 

Gerrit Kooy 
met Boomer 

Ronald Kip 
geeft uitleg over het 
 “weave-labyrint” 

En dit wordt door de keur-
meester binnen een seconde 

aangegeven als? 
Juist! Een weigering 
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Trainen van de  ingang 
Het trainen van de ingang zon-
der draden wordt op twee ma-
nieren gedaan. Voor zowel de 
entree van links als de entree 
van rechts moet apart getraind 
worden. 
 
Bij de entree van rechts halen 
we eerst de hulpdraad aan de 
rechterkant van de slalom weg. 
Zo kan de hond de afwezige 
draad niet zien. We beginnen 
de hond onder een hoek van 45 
graden de slalom in te sturen. 
De handler kan hierbij het beste rechts van de slalom meelopen. Vervolgens wordt deze 
hoek steeds verder vergroot tot een hoek van 90 graden.  
 
Als deze entrees goed gaan, halen we ook de hulpdraad aan de linkerkant van de slalom 
weg. De hond wordt vijf meter voor de slalom onder een hoek van 20 graden neergezet. De 
handler gaat op ongeveer een halve meter van de slalom links van de slalom staan, stuurt de 
hond de slalom in en loopt links van de slalom mee. Daarna gaat de handler langzaam maar 
zeker steeds meer afstand nemen van de slalom en dus dichter bij haar/zijn hond staan. 
 

 
 

Bij de entree van links halen we het eerst de hulpdraad aan de 
linkerkant van de slalom weg. We sturen de hond onder een 
hoek van 20 graden de slalom in. Vervolgens wordt deze hoek 
langzaam maar zeker steeds verder vergroot naar 90 graden.  
 
Als dit goed gaat, gaan we ook de hulpdraad aan de rechter-
kant van de slalom weghalen. Hierbij wordt de hond weer on-
der een hoek van 45 graden vijf meter voor de slalom gezet, 
de handler gaat rechts van de slalom, ongeveer een meter voor 
de slalom staan. De handler stuurt haar/zijn hond de slalom in 
en blijft stilstaan, totdat de hond de entree gemaakt heeft, ver-
volgens wordt de slalom afgemaakt.  
 
Ten s lot te  
Bij het trainen van de hond in de channel-wire is het belang-
rijk dat de hond altijd met een hoge motivatie en voldoende 
zelfvertrouwen de slalom ingestuurd wordt.  
Alleen dan kan het maken van fouten verhinderd worden. 
Bron: “Het Contactvlak” 1994 Tekst: Ronald Mouwen   

Niet alle honden gaan super-
snel en zelfstandig door de 
palen maar correct is nog  

altijd beter dan  
het maken van een fout 

De oplettende kijker zal het al 
opgevallen zijn. 

Deze hond heeft de palen niet 
goed gedaan 

Ondanks het feit dat je hond 
de palen zelfstandig  

beheerst, is het op een  
wedstrijd altijd goed de  

benodigde steun te geven 
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ALS EEN SPEER DOOR DE PALEN 
HET AANLEREN VAN DE SLALOM 

 
HET MEEST SPECTACULAIRE ONDERDEEL VAN DE AGILITY IS 

VAAK DE SLALOM. MAAR OOK IS HET VOOR VEEL HONDEN ÉÉN 
VAN DE MOEILIJKSTE TOESTELLEN OM AAN TE LEREN! 

 
Als je hond de paaltjes goed beheerst kun je ontzettend veel winst ha-
len in een parcours. Er zijn verschillende methodes om de paaltjes aan 
te leren. In dit artikel zullen er daar twee van worden uitgelicht. 
 
De onderdelen 
Om de palen goed te beheersen moet een hond behoorlijk wat leren. 
Het toestel bestaat uit verschillende onderdelen en al die onderdelen 
zullen moeten worden aangeleerd. Het begint met de insteek. Van wel-
ke kant een hond ook komt, hij zal altijd aan de rechterkant van de pa-
len moeten beginnen met de insteek. Dat betekent dat hij soms eerst 
om het eerste paaltje heen zal moeten draaien voordat hij kan beginnen 
aan de palen. Als de hond eenmaal in de palen zit zal hij in een goed 
ritme, zo snel mogelijk moeten slalommen. En dat twaalf paaltjes lang. 
Een goede techniek is daarbij van groot belang. En dan hebben we ook 
nog te maken met een handler die meeloopt. Je hebt er enorm veel 
voordeel bij als het niet uitmaakt waar je als handler loopt. De ene keer 
links van de palen, de andere keer rechts. Maar ook de ene keer voor 
de hond, de andere keer erachter. De verschillende parcours vragen 
immers om verschillende oplossingen. Als je al die aspecten van de 
slalom bekijkt, dan moet een goede methode aan nogal wat voorwaar-
den voldoen. Een methode is pas goed als die aan alle aspecten van de 
palen aandacht schenkt. Daarbij werkt het als je het goed uitvoert. 

 
Dus altijd aan de rechterkant van de palen beginnen. Als je hond gemotiveerd is om tussen 
de paaltjes door te rennen, ga je de afstand vanwaar je hem de palen instuurt langzaam op-
bouwen. Ook de hoek ten opzichte van de palen ga je variëren. Dit doe je net zo lang totdat 
je je hond vanaf elke willekeurige plek op het veld naar de paaltjes kunt sturen. Daarbij 
moet jouw positie ook elke keer veranderen. De ene keer loop je links van je hond, de ande-
re keer rechts. Soms loop je wel mee of blijf je staan; soms neem je een voorsprong zodat je 
voor je hond bent. 
 
Tot nu toe heeft je hond alleen nog maar tussen twee paaltjes doorgerend, maar een echte 

slalombeweging heeft hij nog niet gemaakt. Als 
je hond vanaf elke plek op het veld goed tussen 
de paaltjes doorgaat, kun je de volgende stap 
gaan nemen. Zet hiervoor weer de twee paaltjes 
op en een meter of acht daarachter zet je nog eens 
twee paaltjes neer.  
 
Er staan nu dus vier palen in één lijn achter elkaar 
waarbij er tussen de tweede en derde paal een af-
stand van een aantal meters is. Je stuurt je hond 
door de twee paaltjes en meteen daarna stuur je 
hem door de twee volgende paaltjes. Als het goed 
is lukt dit ook zonder problemen, want voor je 
hond is het gewoon twee keer dezelfde oefening 
die hij allang kent. Stapje voor stapje ga je nu de 
afstand tussen de tweede- en derde paal wat klei-
ner maken. Net zo lang totdat het de normale af-
stand tussen twee paaltjes is. 
 
Als je dit goed opgebouwd hebt, kent je hond nu 
vier paaltjes. Let wel op dat je nog steeds vanuit 
allemaal verschillende plaatsen op het veld je 
hond de palen in blijft sturen en dat je ook je ei-
gen positie blijft afwisselen. 

Let’s go barking Bentley 
van Michèlle du Bois 

Let op de prachtige stijd en 
het puur gericht zijn op de 

palen van deze hond 

Annie Smit 
met Flexx 
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De volgende stap bestaat eruit dat je weer de vier palen opzet en een aantal meters verderop 
twee palen. Ook deze twee palen breng je steeds iets dichter naar de vier palen, zodat je op 
den duur zes palen op rij hebt. Daarna zet je weer een aantal meter verderop twee palen en 
ook die laat je steeds dichterbij komen. Je blijft dit herhalen totdat je uiteindelijk twaalf 
paaltjes op een rij hebt. Het voordeel van deze methode is dat je hond meteen vanaf het be-
gin heel goed leert hoe hij goed moet insteken in de palen. Ook bij deze methode maakt het 
voor je hond niet uit wat jouw positie ten opzichte van hem of de palen is. Al duurt het even 
voordat je hond goed door heeft hoe hij tussen de twee palen door moet, als hij dat eenmaal 
snapt, dan gaat de rest van de opbouw razend snel. Tot slot is het een groot voordeel dat je 
dit makkelijk thuis kunt oefenen. Alles wat je in het begin nodig hebt zijn twee prikpaaltjes 
en twee pvc-buizen. 
 
Een nadeel is dat, zodra je met meerdere palen gaat trainen, je hond ook meteen echt moet 
gaan slalommen. Hij krijgt dan wat minder de mogelijkheid om een goede techniek te ont-
wikkelen. 
 
Daarnaast zit er een risico aan om lang met prikpaaltjes te blijven trainen. Sommige honden 
leren zichzelf aan om met hun schouder de palen wat opzij te duwen in plaats van er zelf 
omheen te gaan. Als je dan met palen gaat trainen die vaststaan in een strip op de grond, 
komt zo'n hond in de problemen, omdat hij die palen niet meer opzij geduwd krijgt. 

 
Andere manieren 
Natuurlijk zijn er nog veel meer goede ma-
nieren om je hond de palen aan te leren. 
Mocht je met een andere methode aan de 
gang willen gaan, let er dan goed op dat die 
methode aan alle aspecten van de slalom 
aandacht besteedt. Methodes waarbij je veel 
aan je hond moet zitten, waarbij je hond aan 
de riem zit of waarbij je de palen eerst alleen 
links of alleen rechts kunt doen, werken over 
het algemeen vrij slecht. Natuurlijk hoef je je 
nooit tot één methode te beperken. Zo kun je 
bijvoorbeeld ook de beide methodes uit dit 
artikel heel goed met elkaar gaan combine-
ren. Als je geen ervaring hebt met het aanle-
ren van de paaltjes, ga dan niet zomaar wat 
experimenteren. Zorg er voor dat je altijd be-

geleiding krijgt van een ervaren instructeur. Kleine foutjes sluipen er namelijk heel snel in 
en zijn achteraf vaak moeilijk te herstellen. Succes met het aanleren van de palen en natuur-
lijk heel veel plezier! Bron: “Onze Hond” 2004 Tekst Martijn Servaas   

Patricia van Lier 
met Flexx 

Martin Raaymakers 
en Tommy 



 102

AANLEREN VAN DE SLURF 
 

DE SLURF LIJKT IN VEEL OPZICHTEN OP DE TUNNEL. 
DE HOND ZIET WEER EEN DONKER GAT EN OOK HIER ZULLEN 
DE GROTERE ONDER DE HONDEN IN ELKAAR MOETEN DUIKEN 

OM ERIN TE KUNNEN.  
HET GROTE VERSCHIL ZIT IN HET FEIT DAT HET TWEEDE DEEL 
VAN DE SLURF EEN SLAPPE DOEK IS,  DIE DE HOND ZELF MOET 

OPTILLEN OM EEN VRIJE DOORGANG TE KRIJGEN 
 

 
 
Het is aan te bevelen pas met het aanleren van de slurf te beginnen als de hond de tunnel 
goed beheerst. Dit is het geval als de hond de volledige lengte van de tunnel snel en enthou-
siast neemt en van afstand de tunnel in te sturen is. Verder moet de hond de tunnel durven 
nemen als deze in een lichte bocht gebogen is, zodat er geen direct licht van de andere kant 
van de tunnel komt. Het voorkomen van fouten en vermijden van druk op de hond is ook 
bij het aanleren van de slurf een belangrijk uitgangspunt. Alle honden zullen bij het aanle-
ren van de slurf langzaam gewend moeten raken aan het gewicht van het doek op hun kop 
en rug. Daarom wordt in alle gevallen de slurf eerst opengehouden door het doek op te til-
len. Door het openhouden van de slurf lijkt het een soort tunnel, waardoor de honden er in 
het algemeen weinig problemen mee hebben. Zij beheersen immers al de tunnel! Het open-
houden van de slurf kan gebeuren door een helper of door middel van een hoepel. In de be-
ginfase wordt het doek opgevouwen om de 'tunnel' minder lang te maken.  
 
Aanleermethoden: 

1  Doorroepen 
De hond wordt net als bij het aanleren van de tunnel neergelegd voor de slurf. 
De instructeur richt de kop van de hond naar de ingang en maakt met de han-
den oogkleppen voor de hond (de hond niet blinddoeken, maar het blikveld zo-
danig verkleinen dat de hond alleen het gat en door het gat de baas ziet). De 
cursist zit naar de andere kant van de slurf en roept de hond na het maken van 
oogcontact. De hond moet beloond worden zodra zij of hij door de slurf is. 
Kleinere honden kunnen opgetild worden en in de slurf gezet worden.  

De instructeur laat de hond gaan, zodra hij/zij er zeker van is dat de hond door de slurf zal 
gaan en niet erlangs. Houd de hond niet tegen als zij/hij wil gaan, ook niet als de cursist nog 
niet in positie is. Anders wordt de hond eerst belemmerd iets te doen wat zij/hij daarna juist 
moet doen.  
De kans is aanwezig dat de hond het tegenhouden opvat als een correctie voor het erdoor 
willen gaan en zal daarna dus moeilijker te motiveren zijn er wél doorheen te gaan.  
Zodra de hond in de slurf zit, sluit de instructeur met het lichaam de ingang af om te voor-
komen dat de hond er aan die kant weer uit komt. Sommige honden zijn erg koppig en zul-
len en moeten er aan die kant weer uit. Zwaardere honden gebruiken hun gewicht om zich 
een weg terug te banen, langs of over de instructeur. Kleine honden benutten daartoe de 
kleinste openingen. Ik heb zelden instructeurs gezien die zo omvangrijk zijn dat ze de hele 
opening afsluiten. Het is voor de cursisten ongetwijfeld komisch om zo'n klein mormel tus-
sen de benen van een instructeur te zien opduiken, maar in het kader van het voorkómen 
van fouten natuurlijk een misser. Het grote voordeel van deze methode is dat er niets fout 
kan gaan. Het nadeel is dat de hond druk kan ervaren door het richten van de kop en het 
maken van oogkleppen. 

Sommige honden vinden het 
leuk om even te schuilen 

Bij de slurf moet je altijd 
“even” doorblijven lopen 
totdat je zeker weet dat de 

hond tot het einde doorloopt 
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2 Doorroepen met  r iem door  de  s lurf  
Dit gaat hetzelfde als hierboven beschreven, maar nu ligt de 
lijn door de slurf, die door de cursist aan de andere kant wordt 
opgepakt. Het voordeel ten opzichte van de eerste methode is 
tweeledig. Ten eerste kan de instructeur afstand bewaren, 
waardoor de hond geen druk van de instructeur ervaart. Ten 
tweede kan het probleem van het er aan de verkeerde kant weer 
uitkomen, nu ook door de cursist voorkómen worden door de 
lijn kort te houden. Hiermee is meteen een nadeel van deze me-
thode gegeven: de cursist kan de hond naar zich toe gaan trek-

ken. Een ander nadeel is dat de hond nog langs de slurf kan. Als de cursist de lijn dan blijft 
vasthouden, kan de hond schrikken van de slurf als die in beweging komt. Vertel de cursist 
van te voren de lijn los te laten als dit gebeurt. Liever één keer langs de slurf dan een hond 
die bang wordt voor het toestel. 
 
3 Achter  speel t je  aan 
De zijkanten van de slurf worden afgesloten, zodat de hond er niet langs kan. De cursist 
staat met het linkerbeen tegen de rechterzijkant van de slurf en houdt de hond vast tot deze 
in de slurf is, waarna hij/zij meeloopt naar de andere kant om de hond op te vangen. De in-
structeur kijkt met het gezicht de andere kant op en staat met het linkerbeen tegen de lin-
kerzijkant van de slurf. Hij/zij gooit het speeltje door de slurf. Als de hond de slurf ingaat, 
draait hij/zij om het linkerbeen als as en sluit met het lichaam de ingang af. De cursist kan 
ook het speeltje gooien, maar kan dan moeilijk ook de hond vasthouden. De instructeur kan 
dit dan doen, maar de hond kan op deze manier weer druk ervaren. De hond niet vasthou-
den, betekent dat het risico bestaat dat de hond met een wijde boog om de slurf- en iedereen 
heen loopt en vrolijk de beloning gaat halen. Het nadeel van deze methode is dus dat het 
snel fout gaat. Daarnaast moet de hond echt gek zijn op het speeltje. Als het goed gaat, is 
het ideaal voor baas en hond: de hond leert spelenderwijs en zonder druk en de baas hoeft 
niet door de knieën op het vaak modderige veld. 

 
4 Samen door de s lurf  
De cursist kruipt met de hond aan de lijn door de slurf. Het na-
deel van het klem kunnen komen zitten als de hond er voorbij 
wil, geldt voor de slurf nog meer dan voor de tunnel. Het doek 
van de slurf kan immers gaan draaien, waardoor de doorgang ver-
sperd wordt, met paniek voor baas en hond. Een ander nadeel is 
dat als de hond niet voldoende vertrouwen in de baas heeft en de 
onzekerheid overheerst, de hond achteruit kan gaan trekken en 
dan door de slurf gesleurd moet worden, wat het enthousiasme 
niet ten goede komt. Het samen door de slurf kruipen moet dan 

ook als laatste redmiddel gezien worden als de andere methoden niet werken. Dit zal zelden 
het geval zijn, zeker als de hond de tunnel goed beheerst. 
 
Het  vervolg 
De hond wordt de slurf ingestuurd, terwijl deze nog wordt opengehouden. De cursist sluit 
met het linkerbeen de zijkant af en houdt de hond vast tot deze in de slurf zit. De instructeur 
blokkeert de andere kant en sluit de ingang af zoals beschreven bij de methode met het 
speeltje. Nu wordt ook een commando voor de slurf gegeven. Vervolgens laat de cursist de 
hond steeds iets vroeger los. Wanneer dit goed gaat, kan de lengte van de slurf aangepast 
worden, zonder dat de hoeveelheid binnenvallend licht vermindert. De hulp van de instruc-
teur worden langzamerhand achterwege gelaten, te beginnen met het afsluiten van de ope-
ning. Daarna kan de instructeur afstand van de slurf gaan nemen, zodat die zijkant niet meer 
afgesloten wordt.  
De instructeur die aan de voorzijde niet meer hoeft te helpen, kan nu zelf het doek open-
houden en kan langzaam de hoeveelheid licht verminderen door het doek te laten zakken. 
De hond moet wennen aan minder licht en aan het gewicht van het doek op het lichaam. 
Grote honden voelen het doek al snel, zo niet al bij het nog volledig openstaan van de slurf, 
terwijl bij kleine honden de slurf dan al bijna helemaal dicht is en het doek relatief zwaar. 
De reden waarom kleine honden vaak meer moeite hebben met het aanleren van de slurf. 
Het doek kan het beste zo gehouden worden dat de hond halverwege even het doek voelt en 
daarna weer vrije doorgang heeft. Daarmee is de kans het kleinst dat de hond zich omdraait 
en er aan de verkeerde kant weer uitkomt. Dit wordt opgebouwd tot de hond de slurf geheel 
zelfstandig en zonder aarzelen neemt. Het is verstandig de slurf pas in combinaties met an-
dere toestellen te gaan trainen als hij enkele weken zonder problemen genomen wordt.  

En soms is het knosselen 

De slurf moet zowel aan het 
begin als aan het einde vastge-

zet kunnen worden voor de 
veiligheid voor de hond 
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De problemen op een r i j  
De tunnel en de slurf lijken in veel opzichten op elkaar. De beginfase van het aanleren van 
deze toestellen is gelijk. Dit geeft dan ook overeenkomstige problemen. 
 
1 Langs het  toestel  lopen 
Dit moet in de aanleerfase voorkomen worden door de instructeur. Deze richt de kop van de 
hond op de ingang en laat de hond pas gaan als die erdoor wil. Bij de andere aanleermetho-
den is dit duidelijk een risicofactor, waar zeker rekening mee gehouden moet worden bij het 
kiezen van een aanleermethode. In de volgende fase sluiten de instructeur en de cursist de 
zijkanten van de tunnel of de slurf zoals beschreven af. Als de hond in een later stadium 
langs het toestel loopt, moeten onmiddellijk weer alle hulpen gegeven worden. Het mag 
geen gewoonte worden. 
 
2 Aan de verkeerde kant  erui t  komen 
De instructeur zorgt dat de hond er niet aan de verkeerde kant uit kan, door met het lichaam 
de doorgang te blokkeren. Soms makkelijker gezegd dan gedaan, vooral bij de kleinere 
honden die elk gaatje dat de instructeur open laat weten te benutten om eruit te glippen. Het 
kan nodig zijn de opening volledig af te sluiten met bijvoorbeeld de tafel op zijn kant. Vaak 
is het voldoende goed op te letten en daar waar de hond eruit wil het gat extra te blokkeren 
met een arm of het verplaatsen van een been. Dit lukt het beste als de instructeur op de 
knieën gaat en deze min of meer in de opening plaatst. Als de hond in een later stadium te-
rugkomt, moet de ingang meteen weer geblokkeerd worden. 
 

 
Probleemoplossing 
Voor beide problemen geldt vaak dat de opbouw naar 
steeds minder licht (tunnel in bocht, slurf dichter) te snel 
is gegaan of te vroeg de extra hulpenmiddelen achterwege 
zijn gelaten. De slurf kent nog een specifiek probleem: de 
hond kan vast komen te zitten doordat het doek draait. Dit 
kan komen doordat de slurf niet goed lag of door de hond 
zelf als zij /hij in plaats van rechtuit te lopen, een bocht 
maakt en zo zichzelf in het doek draait. Het niet goed lig-
gen van de slurf mag eigenlijk niet voorkomen, zeker niet 
in de aanleerfase. De instructeur dient daar op te letten en 

het is verstandig ook aan de cursist te vertellen dat die zelf in de gaten houdt dat de slurf 
goed ligt voordat de hond erdoor wordt gestuurd. Het vast komen zitten doordat de hond 
niet rechtuit loopt kan verschillende oorzaken hebben. 
 
1. De opbouw van het laten zakken van het doek gaat te snel.  
De hond ziet niet waar hij/zij heen moet en wijkt in het donker af van de rechte lijn of pro-
beert terug te gaan. In beide gevallen draait de hond zichzelf vast in het doek. Voorkómen 
van dit probleem door een rustige opbouw is de beste oplossing. Als het toch gebeurd is, 
kan men de hond weer vertrouwen laten terugkrijgen door de slurf weer helemaal open te 
houden. Het kan nodig zijn de slurf even uit de training te laten verdwijnen en eerst het ver-
trouwen terug te krijgen met behulp van de tunnel. Daarna kan dan weer voorzichtig be-
gonnen worden met de slurf. 
 
2. De hond hoort de baas aan de zijkant en draait die kant op.  
De oplossing is simpel: laat de cursist pas roepen bij het einde. Als gevolg van het vast ko-
men zitten kan de hond de problemen van langs het toestel lopen en terugkomen gaan ver-

tonen. Probeer dus altijd na te gaan waarom 
iets misgaat. Als er in de aanleerfase iets mis-
gaat, ga dan altijd een paar stappen terug tot 
een punt waar het zeker goed gaat en bouw 
het vandaaruit weer rustig op. Enkele stappen 
terug betekent sneller vooruit gaan dan aan 
blijven modderen in het stadium waar het 
steeds weer misgaat. En met het voorkómen 
van fouten door rustig opbouwen, wordt de 
meeste tijd gewonnen al lijkt het in eerste in-
stantie juist lang te duren.  
Bron: “Het Contactvlak” 1995  
Tekst: Anneke Schellingerhout  

John Hoogvliet 
en Chica 
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APPÈL 
EEN KWESTIE VAN AANPASSEN 

 
ALS IK MET DE SPORT BEZIG BEN, HOOR IK VAN ALLE KANTEN 

HET WOORD "APPÈL" KLINKEN.  
OF HET NU TIJDENS EEN TRAINING, OP EEN THEORIELES OF 

TIJDENS EEN WEDSTRIJD IS,   
ALTIJD KOMT DAT WOORD WEER OM DE HOEK KIJKEN.  
EN WAT BETEKENT HET WOORD APPÈL NU EIGENLIJK? 

 
Ik stel me hierbij het volgende voor. Een hond loopt netjes naast zijn baas te volgen, hij 
doet precies wat het baasje ook doet. Gaat het baasje naar links, dan gaat het hondje mee, 
gaat het baasje naar rechts, dan gaat het hondje ook naar rechts. Er wordt weinig gezegd: de 
hond doet wat ie moet doen en volgt elk commando onmiddellijk op. Het maakt niet uit of 
de hond losloopt of is aangelijnd. Zelfs als het tempo iets verhoogd wordt, volgt de hond 
nog elk commando op. Iedereen zal met mij vinden dat deze hond "goed onder appèl staat”. 
Volgt de hond iets minder goed of gehoorzaamt hij niet meteen aan een commando, dan 
wordt dit simpel opgelost: één ruk aan de slipketting en een krachtig "foei" en de hond 
volgt weer beter of gaat bijvoorbeeld meteen zitten. Probleem opgelost. 
 

 
 
Nu gaan we met dezelfde hond een behendigheidsparcours lopen. Dit ziet er anders uit dan 
bij mijn hierboven beschreven gehoorzaamheidsvoorbeeld. Logisch trouwens, want het is 
een heel andere tak van sport. Het baasje gedraagt zich anders: hij roept, rent, zwaait met 
zijn armen etc. De hond probeert de signalen nog steeds precies op te volgen, want hij staat 
immers goed onder appèl. En dat vond iedereen erg belangrijk. 
 
Maar wat  z ien we? 
1 De hond loopt in een bocht te ver door en wordt met een corrigerend "HIÉÉÉÉR" terug-
geroepen. Wie heeft dit nog nooit gehoord? 
2 De hond springt, voordat het contactvlak geraakt is, van de hindernis.  

Een bestraffend "foei!" klinkt, omdat de 
hond een fout gemaakt zou hebben. 
3 De hond weigert een hindernis, loopt 
hem voorbij of neemt zelfs een verkeerde. 
4 Loopt de hond te langzaam naar onze 
zin?  
Dan schreeuwen we hem gewoon het par-
cours over!!  
Als de toeschouwers nu naar hun menig 
gevraagd worden, zullen ze anders reage-
ren dan bij het gehoorzaamheidsvoorbeeld. 
Je hoort van alle kanten dat "er geen appèl 
op die hond zit". Terwijl het toch dezelfde, 
goed volgende hond is van daarnet! 
Fout: de hond doet niets meer of minder 
dan het opvolgen van de aanwijzingen van 
zijn baas. De baas, dáár zaten de fouten, 
niet bij de hond. 

(L) Esther de Groot 
met Tika en Gaby en 

Elly Strik 
met Guusje 

Evert Buiter  
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Toel icht ing 1  
Als de baas stil had gestaan in de bocht en de hond bij zijn naam 
had geroepen (het liefst met een andere toonhoogte dan nor-
maal) dan was de hond naar de handler toegedraaid en hadden 
we niet het corrigerende "HIÉÉÉÉR" hoeven roepen. 
 
Toel icht ing 2  
Als de baas de hond zou helpen bij het aflopen van het contact-
vlak (zoals op de training, maar nu zonder de hond aan te raken) 
zal de hond er niet gemakkelijk afspringen. Misschien gaf de 
baas zijn volgende aanwijzing wel te vroeg. De hond volgt deze 
onmiddellijk op en springt te vroeg van het contactvlaktoestel. 
De hond weet niets van gekleurde vlakken en poten erop. "Foei" 

was dus fout! Mopper liever tegen jezelf, omdat het je weer niet is gelukt of omdat je weer 
verkeerd hebt gehandeld. 
 
Toelicht ing 3  
Een weigering kan voorkomen, omdat de handler zijn aanwijzingen niet duidelijk geeft. Het 
kan ook komen, omdat de handler de hond teveel onder druk zet of te hoge eisen aan hem 
stelt. De hond weet dan niet meer wat er van hem verwacht wordt. Een wat laag in rangorde 
staande hond zal twijfelen, wil alles zo goed mogelijk doen en wil vooral geen fouten ma-
ken. Hij doet dan "niets" en krijgt een weigering. 
 

 
 
Toelicht ing 4  
De hoger in rangorde staande hond neemt, bij twijfel of onduidelijke leiding, zelf de beslis-
sing en neemt misschien wel een verkeerde hindernis. De laaggeplaatste, onzekere hond zal 
ook minder snel werken. Hij durft eigenlijk niet, want het baasje doet zo vreemd. Deze 
hond loopt langzaam zijn verplichte rondje. Dat doet hij, want hij staat onder appèl. 
 
Motiveren 
Door de fouten van de baas lijkt 
dit appèl nergens op. Lijken, 
want het is er wel degelijk. 
Was het eerst zo dat de hond 
zich aan de baas moest aanpas-
sen (volgen, ruk aan de slipket-
ting e.d.), in de behendigheid is 
het zo dat wij ons voor het 
grootste gedeelte aan de hond 
moeten aanpassen. Wij willen 
behendigheid doen, we willen 
snelheid, links en rechts werken, 
kunnen wisselen, contactvlak-
ken raken enz. We moeten er dus voor zorgen dat de hond dit voor ons doet, dat ie gemoti-
veerd blijft. Hoe je moet motiveren, is afhankelijk van de hond. In grote lijnen gaat het het-
zelfde en voor de details moet elke handler zich aanpassen aan zijn hond. Er zijn geen twee 
honden die je op dezelfde manier kunt handlen. Elke combinatie ziet er anders uit, terwijl 
bij gehoorzaamheid alles op elkaar lijkt. 

Carola Bloemer 
met Jip 

Let op dat je handen niet te 
laag zijn, anders gaat de 

hond vlakker springen met 
alle kans dat er een latje valt 

Geen attentiecommando’s 
geven als de hond de sprong 

aan het inschatten is 
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Doelstel l ingen 
We moeten de hond aanmoedigen bij alles wat hij doet en ons stemgebruik aanpassen. 
Vooral voor hoge tonen zijn honden erg gevoelig (in positieve zin). Dit is erg belangrijk, 
want behalve onze lichaamstaal is dit het enige wat we in de wedstrijd mogen gebruiken. 
We mogen een hond niet dwingen, want dat legt een te grote druk op de hond. Dat willen 
we niet. Een gedrukte hond loopt langzamer of zal weigeren uit onzekerheid. Dit gaat dus 
ten koste van de door ons gestelde doelen: 
- Snelheid 
- Foutloos parcours 
- Freestyle handling 
- Plezier voor baas en hond 
Gaat er iets fout, dan bulderen we geen "FOEI!!!" meer, zoals tijdens onze eerste gehoor-
zaamheidstrainingen, maar roepen de hond vrolijk terug en beginnen opnieuw. Deze keer 
met nog meer enthousiasme en hulpen van ons. 
 

 
 
En willen we de hond laten draaien? Sta dan stil en roep de hond bij zijn naam (hoge toon). 
Naar zijn naam heeft ie al vanaf puppy leren luisteren. Bij het horen van zijn naam volgde 
altijd iets spannends: hij mocht mee, kreeg een koekje, kreeg te eten, etc. "HIÉÉÉR" ge-
bruiken we niet tijdens het lopen van een parcours. "Hier" is meestal een teken voor het 
einde van het spel, aangelijnd worden of zelfs straf. Geen leuk bevel om op te volgen dus! 
 
Als iedereen zich nu aan zijn eigen hond heeft aangepast en zodoende de juiste aanwijzin-
gen geeft, dan zal de hond zich tijdens behendigheid gedragen, zoals wij bedoelen. Dan pas 
zullen de toeschouwers vinden "dat die hond goed onder appèl staat". 
Bron: “Het Contactvlak” 1994 Tekst: Caroline van Nimwegen  

Bep van Tatenhove 
met Shifra 

Ewoud Guddens geeft duide-
lijke aanwijzingen aan Azuro 

naar welke kant hij moet 
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HET AANLEREN VAN DE TAFEL 
 

DE TAFEL IS EEN TOESTEL DAT WE IN NEDERLAND VRIJ 
WEINIG IN EEN PARCOURS TERUGVINDEN.  

TOCH IS HET EEN VOLLEDIG GOEDGEKEURD TOESTEL DAT 
ELKE KEURMEESTER NEER MAG ZETTEN 

 
Het is een toestel dat vanuit zijn sterke contrast met andere toestellen 
(een moment van rust, controle) een extra dimensie toe kan voegen 
aan een parcours. Bij het aanleren van de tafel kunnen zich drie pro-
blemen voordoen. Allereerst moet voorkomen worden dat de hond 
leert onder de tafel door te lopen. Later in de training kan dan nog het 
probleem ontstaan dat de hond leert "doorschieten" op tafel. Ook dat 
dient in de training voorkomen te worden. Tenslotte moeten de drie 
posities op tafel ook getraind worden. 
 
Uitgangssi tuat ie  
Bij het aanleren van de tafel wordt er vanuit gegaan dat de hond al 
heeft leren springen over gewone sprongen. Verder moet de hond aan 

de lijn kunnen lopen en vastgehouden kunnen worden door een vreemde. 
 
De eerste  t raining 
Het doel van de allereerste keer dat de hond de tafel op moet is dat de hond overgehaald 
wordt uit eigen vrije wil op tafel te gaan. Daarom wordt geprobeerd met maximaal enthou-
siasme de hond te motiveren de tafel op te gaan, zodat zo min mogelijk dwang gebruikt 
hoeft te worden. Hiertoe wordt 
de hond overgedragen aan de 
instructeur waarna de handler 
aan de andere kant van de tafel 
bovenop de tafel klimt. Met be-
hulp van een speeltje en/of 
snoep wordt de hond zo fanatiek 
mogelijk gemotiveerd op tafel te 
komen. De instructeur speelt in 
deze een heel belangrijke rol. 
Zij/hij moet allereerst de hond 
vasthouden, tegenhouden totdat 
de handler klaar is haar/zijn 
hond maximaal te motiveren en 
verder moet zij/hij voorkomen dat de hond onder tafel doorloopt. Door de lijn vanaf de nek 
van de hond schuin naar achter te houden en op spanning te houden, terwijl de instructeur 
achter de hond blijft, kan de hond tegengehouden worden en door de instructeur langzaam 
richting tafel begeleid worden. Zolang de lijn op deze wijze op spanning blijft, heeft de in-
structeur voldoende controle over de hond: dreigt de hond onder tafel te lopen, dan kan de 
instructeur de hond met de lijn stilzetten, totdat de hond naar boven kijkend, wel gemoti-
veerd raakt de tafel op te gaan. Op dat moment kan de instructeur de lijn volledig laten vie-
ren en moet de handler haar/zijn hond boven op tafel maximaal belonen. 

 
Het laten vieren van de lijn moet op het juiste moment 
gebeuren: zodra de hond in de afzet van de sprong zit, 
zodat de hond alle ruimte krijgt de sprong op tafel te 
kunnen maken. Om het laten vieren van de lijn eenvou-
diger te maken kan men gebruik maken van de zoge-
naamde "kapstokmethode". Daarbij wordt het uiteinde 
van de lijn met één hand dicht bij het lichaam vastge-
houden en de andere hand heeft met gestrekte arm naar 
voren toe de lijn"slippend" halverwege vast.  
Zodra de hond dan de sprong maakt, kan de instructeur 
de lijn in de voorste (gestrekte) hand gewoon loslaten 
(het uiteinde van de lijn wordt dus gewoon vastgehou-
den), waardoor op dat moment de hond alle ruimte krijgt 
voor de sprong en de instructeur nog enige controle over 
de hond behoudt. 

Een “handje” helpt 

Kees Stoel 

Yvonne Clements met 
Tjico 
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Risico’s  
Sommige handlers zijn niet in staat achter-
op de tafel te klimmen. Deze handlers kun-
nen achter de tafel tegen de tafel aan gaan 
staan. De hond moet dan door de handler 
over de tafel heen op tafel geroepen wor-
den. Het risico dat de hond onder tafel 
doorloopt is met deze methode groter, 
vooral doordat de hond onder tafel door de 
handler kan zien. Daarom moet de handler 
heel strak tegen de tafel aan gaan staan en 
speeltje en snoepje zo hoog mogelijk aan-
bieden (boven het hoofd). Zo wordt de 
hond zo veel mogelijk gemotiveerd naar de 
bovenkant van de tafel. Verder helpt het 
natuurlijk om de tafel zo laag mogelijk te houden. Een lage tafel levert minder risico dat de 
hond onder tafel doorloopt en de hond zal eerder gemotiveerd zijn op de (lage) tafel te 
springen. De rol van de instructeur is bij deze methode nog belangrijker: doordat het risico 
dat de hond onder de tafel doorgaat groter is, moet de instructeur met de juiste lijnvoering 
verhinderen dat dit gebeurt. 
 
De vervolgtraining 
Na enkele keren, als de hond vrij vlot op tafel gaat, kunnen we met het volgende stadium 
verdergaan. Hierbij wordt de hond nog steeds vastgehouden door de instructeur. De handler 
gaat rechts naast de tafel staan en lokt de hond door speelgoed en/of snoep zichtbaar voor 
de hond boven de tafel te houden de tafel op. Zodra de hond op tafel is, wordt zij/hij uitge-
breid beloond. Belangrijk is in de gaten te houden dat de handler in dit stadium niet in de 
verleiding komt op tafel te gaan slaan. Deze neiging is namelijk moeilijk af te leren, zodat 
in wedstrijden het gevaar bestaat vijf strafpunten op te lopen wegens aanraken toestel. Zo-
dra de hond in dit stadium vlot de tafel opgaat, kan de hond overgedragen worden aan de 
handler en hoeft de hond niet meer door de instructeur vastgehouden te worden. Vanaf dit 
stadium kan het tweede probleem gaan ontstaan, het " doorschieten". 
 

Het doorschieten 
Zodra de hond vanaf een steeds groter wordende afstand 
naar de tafel gestuurd kan worden, zal de snelheid waarmee 
de tafel benaderd wordt ook steeds groter worden. Voor de 
hond wordt het dan steeds moeilijker voldoende snelheid 
terug te nemen om goed op tafel te kunnen blijven. Vaak 
wordt ook nog op een te lage tafel getraind (gemengde 
groep). Dit vergroot de kans op doorschieten. Op deze ma-
nier kan een probleem ontstaan. Verder wordt de tafel in 
wedstrijden vaak gebruikt als finishtoestel (in gamblings) 
of wisseltoestel (in estafettes). Hierbij wordt als enige eis 
gesteld dat de hond met vier poten het bovenblad van de ta-
fel aan moet raken. Dit, gecombineerd met het feit dat de 
tafel erg weinig in het Vast-parcours opgenomen wordt, 
leidt ertoe dat veel wedstrijdhonden gaan doorschieten. 

In de aanleerfase kan het doorschieten voorkomen worden door de hond altijd meteen te la-
ten liggen, het liefst met 
haar/zijn gezicht in de richting 
waar zij/hij vandaan kwam. 
Door het direct laten liggen 
wordt de hond gedwongen zo 
snel mogelijk het zwaartepunt 
tegen het tafelblad aan te druk-
ken. Hierdoor kan zij/hij zich 
makkelijker op de tafel in 
evenwicht houden. Door de 
hond 180 graden te laten draaien 
en te laten liggen met haar/zijn 
gezicht in de richting waar 
zij/hij vandaan kwam, kan de 
hond in de draaiing veel snelheid verliezen. 
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Leerproces 
Bij honden die in de 
wedstrijden geleerd 
hebben door te schieten 
is het probleem veel las-
tiger op te lossen. Deze 
honden hebben een 
leerproces doorgemaakt 
en hebben zichzelf een 
verkeerde gewoonte ei-
gen gemaakt. Bij deze 
honden moet voorko-
men worden dat zij nog 
één keer doorschieten. 
Naast de mogelijkheden 

zoals hierboven beschreven moet als extra hulpmiddel de instructeur achter de tafel gaan 
staan. Hij/zij kan dan voorkomen dat de hond doorschiet, waarna de handler haar/zijn hond 
helpt te gaan liggen en vervolgens de hond uitgebreid beloont. Langzaam maar zeker bouwt 
de instructeur haar/zijn aanwezigheid af en wijkt steeds verder terug. De handler kan be-
hulpzaam zijn door op tijd het "down"-commando te geven. Als het "down"-commando ge-
geven wordt, terwijl de hond in de afzet naar de tafel zit, dan is de hond tijdig op de hoogte 
en gaat vrijwel meteen liggen, met een snellere zwaartepuntverlaging tot gevolg. 
 
De posi t ies  op  tafel  
Voor de posities op tafel geldt eigenlijk dat deze 
eerst op de grond getraind moeten worden. Op 
tafel zijn de honden meestal erg gemotiveerd 
met het volgende toestel door te gaan, waardoor 
de hond zich slecht op commando's van 
haar/zijn handler kan concentreren. Wanneer nu 
de hond foutloos de verschillende posities naast 
de tafel beheerst, kan men onder de moeilijkere 
omstandigheden op tafel de posities gaan oefenen. Voor het aanleren van de verschillende 
posities naast de tafel verwijs ik naar G&G-instructeurs en handboeken. Bij het oefenen van 
de verschillende posities op tafel is het belangrijk dat er zo min mogelijk druk gebruikt 
wordt. Indien een hond zich teveel op het volgende toestel concentreert, waardoor de com-
mando's van de handler niet doorkomen (ondanks dat de hond de verschillende posities 
probleemloos "naast" het behendigheidsveld beheerst), is het verstandig enkele weken lang 
alleen de tafel als laatste toestel te trainen (waarna de hond beloond wordt). Hierdoor "ver-
geet" deze hond dat er na de tafel nog een toestel kan komen. Wanneer dan na deze weken 
voor het eerst een afwijkende positie getraind wordt, kan de tafel het beste aan de buiten-
kant van de behendigheidsopstelling neergezet worden en moet de handler positie kiezen 
van alle andere toestellen af. Hierdoor kan de handler met haar/zijn positie nooit een vol-
gend toestel aangeven, waardoor de hond ook minder makkelijk motivatie opbouwt voor 
zo'n toestel. Hierdoor is het makkelijker het commando aan deze hond door te geven. 
 

Bij de echt moeilijke gevallen kan het 
helpen alle behendigheidstoestellen van 
het veld te halen en alleen de tafel neer 
te zetten. Tevens wordt dan de tafel op 
dat moment alleen getraind (dus niet 
voor een gewone training uit of achter 
een training aan). Op deze manier 
bouwt de hond de minste motivatie 
voor andere toestellen op en kunnen de 
verschillende posities in alle rust ge-
traind worden. Bij zo'n hond kan het 
helpen de posities op andere typen ta-
fels (picknicktafels in parken, speeltoe-
stellen in kinderspeeltuinen) te trainen.  
Op deze plaatsen heeft zo'n hond nooit 
associaties met behendigheid.  
Bron: “Het Contactvlak” 1997  
Tekst: Ronald Mouwen  
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