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Introductie Agility 
 
Bij agility is het de bedoeling dat de hond op aanwijzing van 
de handler zo snel mogelijk en zonder fouten in de goede 
volgorde over een aantal toestellen gaat. 
Een hond gaat alleen snel als hij agility heel erg leuk vindt en 
als hij heel veel zelfvertrouwen heeft. Negatieve ervaringen 
met of bij de toestellen worden door de hond heel lang ont-
houden en kunnen een blijvende remmende werking hebben! 
Daarom wordt er bij het aanleren van de toestellen geen druk 
op de hond uitgeoefend en wordt de hond nooit gestraft voor 
de fouten die hij maakt! 
 
De cursus 
In de cursus voor beginners ligt de nadruk op het leuk zijn 
van agility en op het aanleren van de toestellen. Niet alle toe-
stellen worden aan het eind van de cursus volledig beheerst, 
daar wordt in de cursus voor gevorderden verder aan ge-
werkt. Bovendien komt de nadruk dan meer te liggen op het 
sturen van de hond. 
 
Voorwaarden 
Om verantwoord aan agility te kunnen doen moeten de hond 
en de baas aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste 
van deze voorwaarden zijn heel logisch, maar we zetten ze 
toch nog even voor je op een rijtje: 
 
De lichamelijke gesteldheid van de hond 
Het spreekt vanzelf, dat alleen een gezonde hond aan agility 
kan doen. Maar ook de leeftijd speelt een rol: voor een onvol-
groeide hond is het niet goed om al met agility te beginnen en 
een oudere, al wat stramme hond, doe je met agility geen ple-
zier meer. En natuurlijk moet een te dikke hond eerst stevig 
op dieet! 
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De relatie tussen de hond en zijn baas 
Omdat bij agility al heel snel los gewerkt wordt, is het natuur-
lijk belangrijk dat de hond bij de baas wil komen als deze hem 
roept. Ook is het belangrijk, dat de hond voldoende aandacht 
heeft voor zijn baas: als de hond niet op je let is het wel erg 
moeilijk hem iets te leren! Daarom doen wij aan het begin van 
iedere les een aantal aandachtsoefeningen. 
  
Het sociale gedrag van de hond 
Een hond, die uit opwinding of uit angst of uit agressie bijtge-
drag vertoont, hoort natuurlijk niet thuis in een agility groep. 
Het risico dat een andere cursist, een hond of een instructeur 
gewond raakt zou te groot zijn. 
Mocht het voorkomen dat een hond uitvalt naar andere hon-
den of naar andere mensen dan is verdere deelname uitge-
sloten. 
 
Hulpmiddelen 
Er zijn een paar dingen die je elke les mee moet nemen: 
 
Om de hond te helpen bij de oefeningen: 
- een leren of nylon halsband (géén slipketting) 
- een lijn van ca. 2 meter (geen metalen schakels) 
- handvatje 
 
Om de hond te belonen: 
- een speeltje om mee te spelen (geen speeltje waar hij thuis 
mee speelt, het moet echt speciaal zijn en alleen tijdens de 
training worden gebruikt). 
- kleine hondenbrokjes of iets anders lekkers 

 
Voor aan de kant tijdens het opbouwen en afbreken van 
de toestellen: 
- een pin om de hond aan vast te leggen 
- of een bench 
- een waterbakje 
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Voor jezelf: 
Wat jezelf betreft is het verstandig om gemakkelijk zittende 
kleding te dragen, zonder wapperende onderdelen, die er-
gens achter kunnen blijven haken of de hond aan het schrik-
ken kunnen maken. Schoenen met een goed profiel om uit-
glijden te voorkomen (voetbal-/agilityschoenen zijn heel ge-
schikt) zijn beslist noodzakelijk! 
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Het verloop van een les 
 
Het opbouwen van de toestellen 
Ongeveer een kwartier voor de aanvang van de eigenlijke les, 
ligt het opbouwschema voor de les klaar. De instructeurs leg-
gen stokjes neer op de plaats waar de sprongen komen te 
staan en de cursisten bouwen de toestellen op. De les kan 
natuurlijk pas beginnen als alle toestellen op hun plaats 
staan. Cursisten die te laat komen om te helpen met opbou-
wen, veroorzaken niet alleen een hoop irritatie bij hun mede-
cursisten, maar verkorten ook hun eigen les! 

De aandachtsoefeningen / Warming up  
Om de hond alert op de baas te laten zijn beginnen we iedere 
les met aandachtsoefeningen. Hierbij wordt de hond alleen 
maar beloond voor het kijken naar de baas.  
 
Daarna begint de warming-up. Soms krijg je hiervoor een op-
dracht van je instructeur, soms mag je zelf een spelletje be-
denken om met de hond te doen.  
 
De warming-up duurt maar even, maar is wel heel belangrijk: 
- voordat het “echte” werk begint, worden de spieren van 

zowel hond als baas even los gemaakt en warm gelopen; 
- omdat de warming-up altijd heel vrolijk en speels verloopt, 

gaat de hond agility meteen al leuk vinden. 
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De eigenlijke les 
Tijdens de eerste zes lessen van de beginnerscursus ben je 
vooral bezig met het aanleren van alle toestellen die in een 
beginnersparcours kunnen voorkomen. Sommige van deze 
toestellen leert je hond in één les (sprong), sommige in meer-
dere lessen (slurf, wip) en sommige zelfs in meerdere cursus-
sen (slalom). Ook worden de wissels tussen de toestellen 
aangeleerd. 
Tijdens de tweede helft van de beginnerscursus en ook in alle 
vervolgcursussen, ben je vooral bezig met het foutloos leren 
afwerken van alle toestellen en met het leren sturen van je 
hond. 
 
Opruimen 
Na de les moeten alle toestellen weer opgeruimd worden. 
Wanneer je groep de laatste groep van die dag is, moeten 
alle toestellen weer – op de juiste plaats – in de containers 
opgeborgen worden. Komt er nog een groep na, dan kunnen 
de toestellen blijven staan. 
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Regels voor, tijdens en na de  
Agility les 

 
Om de veiligheid van de honden en de mensen gedurende 
en rondom de agility lessen te waarborgen, zijn er een aantal 
regels waarvan wij verwachten dat elke cursist zich eraan 
houdt. 
 
Tijdens het opbouwen en afbreken van de toestellen lig-
gen alle honden vast langs de rand van het veld. 
Loslopende honden zijn een gevaar voor zichzelf; ze kunnen 
toestellen nemen zonder begeleiding en eraf vallen, ze kun-
nen onderdelen van toestellen op hun poten krijgen, etc. Ze 
vormen ook een gevaar voor de mensen die met toestellen 
sjouwen en over de honden kunnen struikelen. 
 
Tijdens de les zijn alle honden aangelijnd, behalve de 
hond die aan de beurt is. 
De meeste honden raken zo enthousiast tijdens de agility dat 
zij vaak even vergeten hoe goed zij zijn opgevoed. Zij kunnen 
dan niet wachten en rennen voor hen beurt het veld in. De 
hond die wel aan de beurt is, kan daar erg van schrikken en 
die schrik verbinden met het toestel waar hij mee bezig was. 
Het kan erg veel tijd kosten dit te herstellen. Bovendien kan 
de overenthousiaste hond zichzelf ernstig verwonden. 
 
Er mogen geen toestellen genomen worden die niet bij de 
door de Instructeur opgegeven oefening behoren. 
Bij alle oefeningen staat voor de instructeur de veiligheid van 
de honden altijd voorop. Alle oefeningen zijn gebaseerd op 
een veilige en doordachte opbouw.  
Bovendien bepaalt de Instructeur zijn positie zodanig dat hij in 
geval van nood onmiddellijk in kan grijpen. Wanneer je niet 
opgegeven toestellen neemt, breng je zowel je hond als de 
rest van de groep in gevaar. 
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Loopse teefjes worden op het terrein toegelaten mits ... 
Wanneer je hond loops is kan zij deelnemen m.u.v. de dagen 
waarop ze op haar hoogtepunt is en/of mits het de rust in de 
groep niet verstoort. 
Ook zonder hond ben je van harte welkom; zo blijft je op de 
hoogte van wat er in de cursus wordt geleerd. Overleg in elk 
geval met je Instructeur of, indien je 1 of 2 lessen heeft ge-
mist, een inhaalles noodzakelijk is. 
 
De honden mogen minimaal 1,5 uur voor de lessen niet 
meer gegeten en niet te veel gedronken hebben. 
Wanneer honden met een volle maag gaan rennen en sprin-
gen bestaat het gevaar voor een maagtorsie; de maag draait 
om zijn as en de toe- en afvoerwegen raken afgesloten. Een 
levensbedreigende situatie, die alleen met een snelle opera-
tie verholpen kan worden. 
 
De honden moeten voor de les begint, goed uitgelaten 
zijn buiten het clubterrein (en niet vergeten op te ruimen) 
Het spreekt vanzelf dat je van honden die niet goed uitgela-
ten zijn, niet kunt verwachten dat ze hun volle aandacht bij de 
les hebben en voluit springen en rennen.  
 
Wanneer je een les verhinderd bent moet je dat van te vo-
ren (eventueel telefonisch) melden aan je Instructeur. 
Het aanleren van de toestellen gebeurt stapsgewijs. Er kun-
nen geen stappen worden overgeslagen. Wanneer je onver-
hoopt één of meer lessen moet missen, is het verstandig hier-
over met je instructeur te overleggen.  
 
Wanneer je zonder overleg weg blijft en weer terugkomt zal je 
de meeste oefeningen niet mee kunnen doen. Bij 3x afwezig 
zonder afmelding wordt je van de lijst gehaald.  
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TEKENS EN COMMANDO’S VOOR  
TOESTELLEN 

 
 
 Toestel Commando 
 
 Hoogtesprong hoog 
 
 Muur hoog 
 
 Breedtesprong breed 
 
 Band band 
 
 Tunnel door 
 
 Slurf door 
 
 Schutting over 
 
 Katteloop over 
 
 Wip wip 
 
 Tafel tafel 
 
 Paaltjes paaltjessssssssssss 
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Cursus Agility “beginners”  
K.C. Assen  e.o.  

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding: 
 
Werken en bezig zijn met je hond is plezierig en om dit ook zo 
te houden zijn er een enkele voorwaarden aan verbonden. 
Vooral ten opzichte van andere mensen.  
Een hond die agility doet moet aan een paar eisen voldoen. 
Hij moet goed “hierkomen”, hij moet de oefening “zit” en 
“wacht” goed beheersen en hij moet sociaal zijn ten opzichte 
van andere honden en vreemde mensen. 
Mocht het zo zijn dat de hond één van deze dingen niet goed 
kan, dan gaan we daar eerst mee aan het werk. Je krijgt dan 
van ons een aantal oefeningen mee naar huis zodat je thuis 
hieraan kunt werken. Dit geldt ook voor probleemgedrag. Zijn 
de gedragsproblemen zo groot dat de lessen en dus de ande-
re cursisten er onder lijden dan zullen we je een gehoorzaam-
heidscursus aanraden en je de toegang tot de lessen ontzeg-
gen. Als de problemen opgelost zijn ben je weer van harte 
welkom.  
 
Het is niet zo dat wij de problemen zelf niet op kunnen lossen, 
alleen geven wij een cursus agility en geen cursus gehoorza-
me hond. De meeste gedragsprobleempjes zijn echter goed 
en eenvoudig op te lossen, mits je hier aan mee werkt. Het 
meeste probleemgedrag ligt namelijk bij de eigenaar en niet 
bij de hond. 
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Onze methode is gebaseerd op vrijwillig leren, dus de hond 
doet het allemaal uit vrije wil. Correcties worden hierbij niet 
gebruikt. Het is alleen maar leuk.  
Dit moet voor jou ook de grootste doelstelling zijn: LEUK!!! 
 

Leerprincipes:  
 
Er zijn er 3:  
Niet vrijwillig leren. (klassieke conditionering) Pavlov 
Vrijwillig leren.  (operante conditionering) Skinner 
Afleren.    (operante conditionering) Skinner 
  
Pavlov: De klassieke conditionering.      
 
Pavlov ontdekte dat de hond al begon te kwijlen als hij de le-
pel hoorde waarmee z’n voer werd opgeschept. 
Voor de hond was dit geluid het signaal dat hij had leren as-
sociëren met het krijgen van voedsel. 
Vervolgens ging Pavlov een bel gebruiken. Telkens als de 
hond zijn eten kreeg liet hij de bel horen. Al heel snel had de 
hond hier ook een associatie gelegd tussen de bel en het krij-
gen van voedsel. Hij begon al te kwijlen als hij alleen de bel 
hoorde. Dit is klassieke conditionering. Eerst een prikkel en 
dan het gedrag (een reactie). 
Nu zou je zeggen dat de hond dit toch vrijwillig geleerd heeft?  
Nee dus, hij heeft het onvrijwillig geleerd. De hond kon er nl. 
niets aan doen dat hij de bel ging associëren met voedsel. Hij 
legt alleen maar de associatie tussen twee prikkels. Het zijn 
reflexen die niets te maken hebben met menselijke dwang. 
Een voorbeeld uit de praktijk: Voordat we met onze hond uit 
gaan hebben we een heel ritueel aan handelingen bv. TV uit-
doen, laarzen aantrekken, riem pakken, sleutels pakken, jas 
aandoen, etc. etc.  
Voor sommige honden is het uitzetten van de televisie al het 
signaal voor: WE GAAN WANDELEN! 
 



13 

Hebben wij dat de hond geleerd, heeft de hond dat vrijwillig 
geleerd? Nee, het is gewoon een associatie dat de hond ge-
legd heeft tussen twee of meerdere prikkels. Televisie uit is 
wandelen. 
 
Skinner: De operante conditionering. 
 
Skinner ontdekte dit: je plaatst een duif in een kooi en in die 
kooi staan drie speelkaarten. Als de duif toevallig de ruiten 
aas aan tikt, valt er een maiskorreltje in de kooi. Doet ze dit 
per ongeluk nog een keer dan valt er weer een korreltje. Als 
ze een andere kaart aanraakt gebeurt er niets. Zo zal de duif 
leren dat alleen de ruiten aas aantikken een beloning ople-
vert. Ook als je de kaarten in een andere volgorde zet blijft ze 
de ruiten aas herkennen en aantikken, toch hebben we de 
duif niet gedwongen. Ook hebben we de duif niet gecorri-
geerd als ze de verkeerde kaart aantikte, het leverde alleen 
geen korreltje (beloning) op. De duif heeft het allemaal zelf 
uitgevogeld.  
Dit is leren via zelfbelonend gedrag  of wel operante condi-
tionering. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk: Je laat de koelkast per ongeluk 
op een kier staan, je hond ruikt de leverworst en begint met 
z’n poten aan de koelkastdeur te krabben. Hij krijgt deze open 
en doet zich te goed aan de leverworst en alle andere lekkere 
dingen die in de koelkast liggen,  JACKPOT!!! 
 
De hond heeft na één keer al geleerd dat de koelkast open 
maken een geweldige beloning oplevert, bij sommige honden 
kun je je dan ook niet omdraaien of ze zitten bij de koelkast. 
Als de hond nooit meer de kans krijgt om de koelkast open te 
maken zal het gedrag zich niet herhalen, maar heeft hij nog 
één of twee keer succes dan zal hij het blijven doen.  
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Afleren: 
Afleren is ook een vorm van operante conditionering. 
Bijvoorbeeld:  De hond valt uit naar andere honden. Op het 
moment dat de hond eventjes ophoudt met blèren en een mo-
ment rustig is, beloon  je dit.  Het foute gedrag zal in het ge-
heel genegeerd moeten worden. De hond leert op deze ma-
nier dat uitvallen niets meer oplevert en dat op de baas letten 
hem wel wat oplevert. Hij leert dit geheel vrijwillig. Dit proces 
duurt natuurlijk een tijdje maar werkt als een trein. 
 
We zullen in de cursus agility alleen maar gebruik maken van 
de operante conditionering dus het vrijwillig leren! 
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De toestellen:  
 
Bij agility kennen we een aantal toestellen die we naar hun 
aard kunnen verdelen in groepen. Dit zijn: 
 
Hoogte toestellen: 
• Sprong (enkel) 
• Sprong (dubbel = oxer) 
• Muur 
 
Kenmerkend voor al deze toestellen is dat de hond met de 
poten van de grond moet. De dichte muur is enkel afwijkend 
voor de overige toestellen omdat de hond niet kan zien wat 
“er” achter dit toestel is en dus helemaal moet vertrouwen op 
de baas. De “band” wordt ook bij deze soorten toestellen ge-
noemd omdat het voor mensen als een “door” toestel gezien 
terwijl het voor de honden duidelijk een toestel is, zoals eer-
der gezegd, waarbij alle voeten van de vloer moeten. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de kruiptoestellen zoals de tun-
nel en de slurf waarbij de mensen ook een “door” voorstelling 
hebben maar waarvoor de hond moet “bukken” om er door te 
kunnen.  
 
Breedte toestellen:      
• Breedtesprong              
 
Bij dit toestel moet de hond niet alleen een stukje in de hoog-
te maar moet daarbij ook nog een vooruitgaande beweging 
maken. 
 
Raakvlaktoestellen:        
• Schutting                        
• Katteloop                   
• Wip 
Alle drie de toestellen hebben aan het begin en aan het einde 
raakvlakken die de hond moet hebben geraakt omdat dit an-
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ders strafpunten oplevert. Deze toestellen staan op volgorde 
van aanleren omdat de schutting het breedst is, de katteloop 
smaller dan de schutting en de wip net zo smal als de katte-
loop maar dat de hond dit toestel “op moet vangen” met de 
voorhand. 
 
Kruip/doortoestellen:  
• Tunnel                        
• Slurf 
 
De tunnel geeft een vrije doorgang aan de hond maar bij de 
slurf moet hij zich met zijn neus een doorgang banen en is hij 
tijdelijk in het (half)duister. Een specifiek kenmerk bij deze 
toestellen is dat de hond niet “omhoog” moet maar dat hij, 
met uitzondering van de meeste kleine honden, door de voor-
poten moet om het toestel te kunnen nemen. 
 
Slalom-toestel:    
• Paaltjes (12-stuks) 
 
Het toestel waarbij de hond een “weavende” beweging moet 
maken; daarom wordt er door veel bazen dit toestel ook wel 
met het woord “weave” of “paaltjessss” aangeduid. De hond 
passeert het eerste paaltje aan zijn linkerkant en komt uit het 
toestel met het laatste paaltje aan zijn rechterkant. Dit is het 
enige toestel dat niet enkel en alleen tijdens de wekelijkse 
agilityslessen aan te leren is.  
 
De commando’s 
Bij agility bestaan vele soorten commando’s om de hond dui-
delijk te maken wat we van hem verwachten. Die comman-
do’s zijn te onderscheiden in: 
 
Lichaamstaal 
Honden reageren minstens zo sterk op signalen die wij uit-
zenden met ons lichaam als op onze stem. Met die lichaams-
taal, ook wel non-verbale communicatie genoemd, moeten 
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we bij de agility sterk rekening houden. Het gaat daarbij om 
gebaren met de handen, armen 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 lichaamstaal aan te geven, is het 
gebruiken van je armen en handen, al vanaf het begin. Wijs 
iedere hindernis aan. De hond ziet de handen van een mens 
als een soort tweede en derde kop. Een kleine handbeweging 
van de baas kan al voldoende zijn om de hond van richting te 
doen veranderen. Als je arm gestrekt op horizontale hoogte 
is, duw je de hond verder van je af; zakt de hand naar je 
been, dan haal je de hond naar je toe. Gebruik 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; de hond raakt zeker in verwar-
ring. 
 
Hoe efficiënter je gebruik maakt van je 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 
wijzen en je hond gaat om de hindernis heen; braaf hondje! 
 
Lichaamspositie 
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 vermij-
den dat de hond schrikt, afwijkt of overbodige omwegen 
maakt. Hang ook niet over je hond heen, dat ervaart hij als 
bedreigend. Stamp vooral bij schrikachtige honden niet plot-
seling en erg hard op de grond; ook dat kan als dreigend wor-
den ervaren. Voor je het weet springt je hond opzij en langs 
een hindernis wat nou net niet de bedoeling was. 
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Op de non-verbale commando’s en signalen gaan we niet 
verder in, maar je instructeur zal hier zeker tijdens de cursus 
veel aandacht aanbesteden. Het enige belangrijke dat we 
nog willen meegeven is dat je bij alle toestellen en situaties 
“recht” moet lopen. Want als je niet recht loopt gaat dit ten 
koste van je eigen snelheid en van de snelheid en oplettend-
heid van je hond; ook als je een kleinere hond bezit. Ga in dit 
geval dan maar door de knieën. Wel is van belang dat je wat 
meer weet over: 
 
Verbale commando’s 
Verbale commando’s zijn commando’s die we uitspreken om 
de hond een signaal te geven; hetzij voor een bepaald toe-
stel, hetzij voor een bepaalde richting. In het voorbereiden 
van deze commando’s moet je wel wat tijd steken omdat zij 
een heel agilitysleven van de hond mee moeten. Voordat je 
commando’s gaat samenstellen moet je weten dat je met een 
aantal zaken rekening moet houden. Dit zijn: 
• Dat op volle snelheid woorden anders uitgesproken worden 

dan als we langzamer wandelen. Ook klinken klanken op 
de training doorgaans anders dan op wedstrijden omdat de 
mensen op wedstrijden meestal meer gespannen zijn. 

• Het moge bekend zijn dat honden enthousiaster in hun 
doen en laten zijn als klanken hoog in toon worden uitgesp-
roken. Dit is in tegenstelling tot tonen die lager en achter in 
de keel worden gevormd. 

 Opmerking: de dames onder ons zijn hier dus op natuurlijke wijze in het 
voordeel ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Daarom  moeten 
de heren zeker eerst een “klankdrempel” overwinnen. 

• Het geven van de juiste commando’s is zeker van belang 
als je in een later stadium ook deel gaat nemen aan wed-
strijden. Het maakt in principe niet uit voor de hond wat 
voor klank hij te horen krijgt. Als hij maar weet wat er bij el-
ke klank van hem verwacht wordt en hij hierbij nooit in ver-
warring gebracht kan worden. Daarom kun je in principe 
volstaan met “hoog”-dragende klanken voor de toestellen 
en de richting; en gebruiken we de “lage” klanken enkel bij 
de appeloefeningen zoals “lig” of “af” en “zit”. 



19 

Voor mensen komt het natuurlijk op z’n minst belachelijk over 
als iemand ieieie-aaaaaaaa-end over het veld loopt, maar bij 
andere vormen van hondensport worden wel degelijk enkele 
klanken gebruikt om de hond te sturen. Denk hierbij  maar 
eens aan de jacht en de sheep-dog trails waarbij enkel fluitjes 
gebruikt worden die hoog van toon zijn.  
 
Dus: 
• Probeer altijd één-lettergrepige commando’s te gebruiken 

en zorg ervoor dat er bij  de samenstelling van de com-
mando’s geen verwarring voor de hond kan ontstaan. 

• Een goede voorbereiding van de te geven commando’s is 
noodzakelijk. 

• En consequent blijven in het geven van de commando’s is 
net zo belangrijk. 

 
Thuis training 
Natuurlijk is het leuk, ook bij agility, om thuis te trainen en de 
medecursisten de volgende les te kunnen laten zien hoever 
je al bent. Want een aantal toestellen is heel simpel zelf te 
maken en een aantal andere toestellen vind je zo tijdens de 
dagelijkse wandeling. Maar we raden je sterk aan hiermee 
niet te beginnen als je pas met agility bezig bent en zeker niet 
als de hond waarmee je agility gaat doen je eerste hond is. 
De hond moet immers nog wennen aan uw gebaren en com-
mando’s bij deze vorm van hondensport en zelf moet je in de 
meestal gevallen eerst nog wennen aan je eigen hond. 
 
Ben je thuis wel iets in de lerende vorm van plan dan is het 
een goede zaak eerst met de instructeur te bespreken wat je 
van plan bent en hoe je het wilt aan gaan pakken. Want de 
stelregel bij “iets verkeerd aanleren” is dat je minimaal twee 
keer zo lang bezig bent om de hond, en ook jezelf in de 
meeste gevallen, eerst al het fout geleerde af te leren en 
daarna weer het goede aan te leren. Hieronder volgt een 
aantal zaken waarmee je wel meteen kunt beginnen. 
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Links en rechts werken 
Bij het lopen van een agilityparcours is het in je eigen voor-
deel dat de hond in staat is ook aan je rechter zijde te wer-
ken. Wissel links en rechts daarom tijdens het wandelen af; 
gebruik daarvoor aparte commando’s. Vergeet ook niet met 
zowel de linker- als de rechterhand aan te wijze wat je be-
doelt. 
 
Spelen met de hond 
Spelen met de hond geeft een beter contact tussen hond en 
baas. Daarmee wordt niet alleen bedoeld het gooien van een 
bal en deze laten terugbrengen. Trekspelletjes met een bal 
aan een touwtje, zoekspelletjes, maar ook gewoon een beetje 
dollen met elkaar levert een hond op die altijd klaar staat voor 
zijn baas. Een hond die van zichzelf al een wildebras is moet 
natuurlijk niet nog wilder gemaakt worden. 
 
Rennen 
Tijdens de wandeling kun je ook stukjes rennen met de hond, 
plotseling stoppen, links en rechts afslaan en eens een draai 
om je as maken. Kijk daarbij goed naar hoe de hond reageert 
op deze lichaamssignalen. Ren met de hond aan de linker- 
en rechterkant en draai je af en toe snel om. Hou het in elk 
geval spannend voor de hond. En let hierbij weer op het juiste 
gebruik van de linker- en rechterarm en hand. 
 
 
Agilitylessen bij KC Assen worden gegeven op: 
dinsdagavond    beginners en gevorderden  
     (div. niveau’s) 
woensdagavond   gevorderden 
zaterdagochtend  diverse niveau’s 
 
Behendige activiteiten bij KC Assen 

 
(jaarlijkse) Agility wedstrijd|(en) 
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Handige weetjes ! 
 
Agility is een populaire sport waarbij van zowel hond als eigenaar 
sportieve inzet wordt gevraagd. In deze sport leert de hond een 
diversiteit van hindernissen nemen en diverse parcoursen af te 
leggen op aanwijzing van de eigenaar. De uitdaging zit niet alleen 
in het goed leren nemen van de individuele hindernissen, maar 
ook in het foutloos lopen van een steeds wisselend parcours. Hon-
den (en eigenaars) die agility lopen, zijn vaak razend enthousiast 
over hun sport. 
 
Kijk ook eens op: 
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-
je-hond/agility/ 
https://sport.raadvanbeheer.nl/ 
http://www.agilityclub.nl/ 
https://fhn.nl/ 
https://dogsports.nl/ 
 
FCI / RvB KLASSEN  
Indeling FCI klassen: 1e graad; 2e graad; 3e graad.  
De Commissie Agility RvB stelt jaarlijks het ‘Voorschrift promotie-/
degradatie’ vast waarin staat beschreven waar een combinatie aan 
moet voldoen om in een bepaalde klasse uit te mogen komen.  
Open klasse: Deze klasse wordt opengesteld voor honden lopen-
de in de 1e, 2e en 3e graad. In de open klasse worden geen wed-
strijdpunten, Uitmuntends en/of winpunten toegekend.  
Debutanten klasse: Deze klasse wordt opengesteld voor begin-
nende honden en/of geleiders, conform het bepaalde in het Voor-
schrift Debutantenklasse.  
 
Alle klassen zijn onderverdeeld in:  
a. Large-klasse voor honden vanaf 43 cm, springen 60 cm;  
b. Intermediate voor honden vanaf 43 tot 50 cm (optioneel)  

springen 50 cm;  
c. Medium-klasse voor honden vanaf 35 cm tot 43 cm,  

springen 40 cm;  
d. Small-klasse voor honden minder dan 35 cm schofthoogte, 

springen 30 cm.  
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Het Hondenlogboek van de Raad van Beheer 
 
Hondenlogboek (voorheen: rashondenlogboek en werkboekje) 
 
Een Hondenlogboek heb je nodig voor het deelnemen aan bepaal-
de activiteiten. In dit boekje worden dan gegevens van deze activi-
teiten geregistreerd.  
 
In het Hondenlogboek kun je bepaalde gegevens van je hond laten 
registreren, zoals:  
Tentoonstellingsuitslagen; 
(Africhtings)examens en wedstrijden; 
Kampioenschapsprijzen en titels; 
Overige behaalde diploma’s; 
Onderzoeksresultaten (officiële resultaten van gezondheidsonder-
zoeken door de afdeling GGW van de Raad van Beheer). 
 
Voor deelname aan bepaalde officiële kynologische activiteiten, 
zoals FCI Obedience examens en -wedstrijden, Agilitywedstrijden 
en Flyballwedstrijden, is het Hondenlogboek verplicht.  
 
Na betaling duurt het ongeveer twee tot vier weken voordat je het 
boekje in huis hebt. Houd daar dus rekening mee bij het aanvra-
gen. 
 
Alle honden, rashond of rasloos/stamboomloos, ontvangen hetzelf-
de Hondenlogboek. In verband met welke afdeling het boekje 
maakt, zijn er wel verschillende formulieren voor het aanvragen 
van je boekje.  
 
Kijk voor meer informatie op  
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je
-hond/hondenlogboek/ 
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Tot ziens 

@  
KC Assen 


