
Een Witte Herder springt door 
de agility springring. (Foto: 
Yvette Philippi).

winner show 2012104

Sportief, spannend 
en Spectaculair
Dat de Winner ‘alleen maar’ een rashondententoonstelling zou zijn, is een misverstand. 
De raskeuringen vormen weliswaar een groot deel van het programma, maar op 24 en 25 
november gaan show en sport met honden hand in hand en kunnen er demonstraties en 
wedstrijden worden bekeken. Sportief, spannend en spectaculair zijn de trefwoorden...

Demonstraties en wedstrijden op de Winner Show 2012

tekSt en tekStbewerking: ria Hörter
illuStratieS: ria Hörter, aniek OerlemanS, Ger Dekker, e.a.
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Honden hebben beweging en uit-
daging nodig en dat is precies wat de 
sporten die met honden kunnen 
worden gedaan hen bieden. Jacht-
honden, waakhonden, drijfhonden, 
ze zijn in feite in de loop der tijden 
bijna allemaal werkloos geworden, 
maar ze hebben nog steeds passie om 
te jagen, te waken en te drijven, 
kortom om te werken. Aan die passie 
kan met het beoefenen van honden-
sporten tegemoet worden gekomen. 
Voor baas en hond zijn er zowel 
recreatief als in wedstrijdverband 
mogelijkheden genoeg. Op de Winner 
Show 2012 zullen demonstraties en 
wedstrijden te zien zijn van diverse 
hondensporten. Voor al die sporten 
geldt dat onder deskundige begelei-
ding moet worden getraind en bij 
sommige is een ‘warming up’ en een 
‘cooling down’ van groot belang. Zo 
maar met bij voorbeeld, agility of fris-
bee beginnen, is heel onverstandig. 
De in dit artikel genoemde organisa-
ties hebben door geheel Nederland 
mogelijkheden om te starten. Over 
Nederland gesproken, met ons 
klimaat in het achterhoofd, is het 
prettig te weten dat al deze honden-
sporten zowel indoor als outdoor 
kunnen worden beoefend. 

aGilitY
Agility (behendigheid) beleeft zijn 
première in 1978, als op Crufts Dog 
Show het publiek voor het eerst een 
programma krijgt te zien. Er moet 
een ‘tussendoortje’ worden bedacht 
tijdens de pauzes bij de raskeuringen 
en het idee is om iets vergelijkbaars 
te doen met ‘jumping’ in de paarden-
sport. Onder leiding van enthousias-
telingen groeit agility snel en al in 
1980 kan men een gevarieerd 
programma in wedstrijdvorm laten 
zien en ook zijn er (wedstrijd)
reglementen gemaakt. Steeds meer 
kynologen clubs nemen agility op in 
hun programma en dat is ook in 

Nederland het geval, waar het 
inmiddels een erkende wedstrijd-
sport is. De Koninklijke Nederlandse 
Kennelclub ‘Cynophilia’ heeft, in 
samenwerking met anderen, gezorgd 
voor een programma, reglementen 
en organisatierichtlijnen voor clubs 
die zich met agility willen bezighou-
den. ‘Cynophilia’ leidt ook de keur-
meesters op, die door de Raad van 
Beheer worden benoemd. Onder de 
paraplu van ‘Cynophilia’ worden er 
selectiewedstrijden gehouden voor 
de Nederlandse en Wereld Kampi-
oenschappen. Per jaar worden 
ongeveer 40 wedstrijden gehouden 
met gemiddeld 300 deelnemers 
per wedstrijd. 
In principe kan elke hond aan 
agility, dat in Nederland behendig-
heid wordt genoemd, deelnemen, 
met uitzondering van de aller-
grootste in combinatie met de 
allerzwaarste. De toeschouwers én 
de deelnemers raken in de loop van 
de jaren bekend met de toestellen 
die worden gebruikt: de wip, tunnel, 
kattenloop, hoogtesprongen, slalom, 
springring, evenwichtsbalk, enz. 
Agility is een sport die meer bete-
kent dan één keer per week trainen 
bij je club. Minimaal twee keer per 
week les nemen is nodig om de top 
te bereiken en wie het geluk heeft 
dat er bij huis kan worden getraind  
heeft daar zeker voordeel van. 
Op de Winner Show 2012 zullen 
Wendy en Patrick Tunders met hun 
honden aan het publiek laten zien 
wat in agility kan worden bereikt. 
Wat zij op de Winner willen demon-
streren is, in hun eigen woorden, 
‘laten zien wat deze sport inhoudt’. 
Informatie: www.cynophilia.nl 

agilitY Op De winner
Op zaterdag 24 en zondag 
25 november is er 2 x een half 
uur demonstratie agility.

DOG DanCe
Door het vloeiend uitvoeren van 
diverse oefeningen (trucs) door de 
hond, en bewegingen door de 
handler, zoals expressie, danspassen 
en lichaamshouding, ontstaat er een 
‘dans’, die zeer diverse vormen kan 
aannemen. Dog dance is ontstaan 
vanuit obedience (zie ook G&G) en is 
in feite een vorm van gehoorzaam-
heid en samenspel tussen handler en 
hond. Een Canadees obedience team 
voegt in 1991 muziek toe in de 
competitie. Die gebeurtenis wordt zo 
populair dat teams in de Verenigde 
Staten en Engeland het idee onmid-
dellijk overnemen. Een demonstratie 
op Crufts doet de rest en sindsdien 
verspreidt dog dance zich over de 
hele wereld, tot in Australië toe. 
Bij dog dance is er, in tegenstelling 
tot obedience, een veel grotere 
variatie aan oefeningen mogelijk. De 
handler mag deze oefeningen op 
zelfgekozen muziek en in een zelfge-
kozen volgorde uitvoeren. De kleding 
die wordt gedragen moet bij de 
muziek passen. De uitvoering dient 
natuurlijk op het ritme van de 
muziek te gebeuren, waarbij de 
muziek is voorzien van pakkende 
choreografie. Dit alles zonder voer of 
andere beloningen voor de hond. 
Dog dance id dus niet erg makkelijk, 
ook al kunnen sommige combinaties 
het zo doen lijken. Dat maakt deze 
sport tot een ware uitdaging! 

Freestyle en heelwork to music 
Binnen dog dance bestaan er twee 
divisies: ‘freestyle’ en ‘heelwork to 
music’ (HTM). Bij freestyle zijn alle 
soorten trucs toegestaan, mits 



Dog dance ontstond rond 1990 uit het Engelse obedience en is in feite een vorm 
van gehoorzaamheid. (Foto: Aniek Oerlemans).
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veilig voor zowel hond als handler. 
Bij HTM is dit anders; hierbij moet 
de hond zo dicht mogelijk op de 
handler werken, in allerlei volgposi-
ties aan alle kanten van de handler. 
Het team moet een eenheid laten 
zien. Bij HTM mogen er wel freestyle 
oefeningen plaatsvinden, maar deze 
mogen niet meer dan 25% van een 
voorstelling in beslag nemen. 
Afstandswerk is niet toegestaan. 
Door deze regels heeft HTM een 
dressuurachtige uitstraling. Voor-
waarde om te kunnen ‘dog dancen’ is 
een goede band tussen hond en 
handler. Elke hond en elke handler 
kan dansen! Rashond of geen ras, 

groot of klein, jong of oud. Zelfs 
honden (en handlers) met een 
handicap kunnen deze sport beoefe-
nen. Er zijn bij dog dance geen 
verplichte oefeningen; een handler 
mag zijn eigen programma in elkaar 
zetten. Zo kan er rekening worden 
gehouden met de mogelijkheden van 
zowel de hond als de handler.

Wedstrijden lopen
Onder de vlag van de Nederlandse 
Dog Dance Bond (NDDB) worden 
jaarlijks meerdere wedstrijden zowel 
in- als outdoor gehouden, met fun 
klassen, waarbij men recreatief mee 
kan doen, en officiële klassen waar 

men competitief meedoet. Aan het 
einde van het seizoen vindt er een 
Nederlands Kampioenschap plaats. 
Informatie: www.nddb.nl

DOg Dance Op De winner
Op zaterdag 24 november zal er 
op de Winner Show een speciale 
dog dance wedstrijd worden 
gehouden, waarbij de allerbeste 
dog dance combinaties van 
nederland en België de strijd 
aangaan in een ‘dance battle’. 
Op zondag 25 november geeft 
de winnaar een demonstratie in 
de erering voor de Best-in-Show 
wordt gekozen.

FriSBee
In ONZE HOND van mei 2012 is een 
artikel gepubliceerd over de oor-
sprong van het spelen met een hond 
en een frisbee. Hoewel partijen 
strijden wie de eerste frisbee heeft 
gegooid die wordt opgehaald door een 
hond, is het zeker dat de taartvorm 
van de Amerikaanse ‘Frisbie Pie 
Company’ een leidende rol had. 
Webster’s New World Dictionary 
zegt: Mother Frisbie’s cookie jars were 
originally used for the game by 
Princeton students. 
Frisbeeën met de hond kan een 
leuke en ontspannende manier 
zijn om met een hond te spelen. 
De meeste honden zijn goed in 
het vangen van de frisbee, hoewel 
er ook zijn bij wie het even duurt 
voordat ze precies weten wat de 
bedoeling is. 
Het lijkt simpel, maar dat is het 
niet. De frisbee moet niet alleen van 
goede kwaliteit zijn, maar ook op de 
juiste manier worden gegooid. 
Zowel de techniek van het gooien 
als die van het vangen moet worden 
aangeleerd. Net als bij trainingen 
voor de andere hondensporten, is 
hierbij veel geduld nodig.
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Spectaculair gezicht
Bij het springen naar de frisbee wordt 
het lichaam van de hond zwaar belast 
en het is daarom zeker niet een sport 
die zomaar door alle honden kan 
worden beoefend. Het is belangrijk 
dat de hond is uitgegroeid en voor de 
grote en zware rassen is deze sport 
minder geschikt. Het is een spectacu-
lair gezicht om de hond, hoog in de 
lucht, de frisbee te zien vangen. Mede 
daardoor is de sport blessuregevoelig 
en moet de training onder goede 
begeleiding plaatsvinden.
In 1998 wordt de stichting D.O.G. 
(Dutch Official Games) opgericht als 
overkoepelende organisatie voor de 
dog-frisbee sport in Nederland. Zij 
organiseren en jureren de officiële 
wedstrijden en de Europese competi-
tiewedstrijden. Ook houdt D.O.G. zich 
bezig met opleidingen voor Dog 
Frisbee instructeur en juryopleidin-
gen. Het wedstrijdseizoen loopt van 
1 januari tot en met 31 december.

Werptechnieken
Over de frisbee werptechnieken geeft 
de website van D.O.G. uitvoerige 

informatie. De door D.O.G. of onder 
de vlag van de US Disk Dog Nationals 
georganiseerde wedstrijden kennen 
diverse klassen voor puppy’s, jonge 
honden, junioren, starters, gevorder-
den, enzovoort. 
Wie tweemaal wint in de klas van de 
gevorderden moet de volgende keer 
uitkomen in de Super Open klas. 
Informatie: www.dogfrisbee.nl 

FriSbee Op De winner
Op zaterdag 24 en zondag 25 
november is er 2 x een half uur 
Frisbee demonstratie.

G&G
Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G) 
wordt vertegenwoordigd door de 
Koninklijke Nederlandse Kennel Club 
‘Cynophilia’. Rond 1953 is ‘Cynophi-
lia’ van mening dat iedere hond 
gehoorzaamheid moet worden 
bijgebracht. In een drukker en 
complexer wordende maatschappij is 
het gewenst dat ook honden zich 
weten te gedragen en gehoorzaam 
zijn. Vanuit die gedachte is door 

‘Cynophilia’ een programma ontwik-
keld, met daarbij wedstrijdreglemen-
ten, opleiding van keurmeesters, enz. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat 
er al jaren tijdens de Winner Show, 
ook georganiseerd door ‘Cynophilia’, 
een Gedrag en Gehoorzaamheidwed-
strijd wordt gehouden. De inzet is de 
Hans Baretta Bokaal – de Grote Prijs 
Hans Baretta genaamd. In de eerste 
jaren strijdt ieder jaar een andere 
klasse uit de reguliere competities om 
deze bokaal. In de afgelopen jaren is 
gekozen voor een vorm tussen G&G 
en GH (Gehoorzame Hond – zie 
hierna); dit om op een speelse manier 
ook een leuke wedstrijd te kunnen 
houden. Vorig jaar is het idee geop-
perd om de vijf beste uit iedere klasse 
van reguliere competities nog eens 
tegen elkaar te laten strijden op de 
Winner Show. Dat zijn de Nederland-
se Kampioenen in de G&G1, G&G2 
en G&G3, aangevuld met de vier 
hoogst geplaatsten uit de competitie.

Wedstrijdsport
Na het doorlopen van de puppycursus 
en diverse vervolgcursussen kan men 

Het is een spectaculair gezicht om de hond, hoog in de lucht, de frisbee te zien vangen.
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starten in de GG-beginners voor een 
eerste kennismaking met de wed-
strijdsport. In GG-beginners kan men 
wel wedstrijden lopen, maar pas in de 
GG1 is er sprake van een competitie 
en een Nederlands Kampioenschap. 
In de cursus GG2 worden de oefenin-
gen langzaam verzwaard en de 
afstanden groter. 
GG3 is de hoogste klasse, waarin 
ook internationaal wedstrijden 
plaatsvinden. De oefeningen uit 
GG3 zijn weer zwaarder dan in GG2, 
maar de opbouw in de verschillende 
klassen is logisch, zodat de hond 
langzaam naar het GG3 niveau toe 
kan groeien. De opbouw van de 
verschillende niveaus is op deze 
wedstrijd mooi te zien en het is dan 
ook een uitstekende kans om te 
overwegen of G&G als wedstrijd-
sport iets voor u en uw hond is. 
Informatie op: www.cynophilia.nl 

g&g Op De winner
Op 25 november is de strijd om 
de Grote Prijs Hans Baretta.

GeHOOrZame HOnD
Net als bij G&G en Agility is de cursus 
Gehoorzame Hond (GH) een initiatief 
van ‘Cynophilia’. Deze cursus is in twee 
delen gesplitst: GH I en GH II. Ook bij 
de ontwikkeling hiervan heeft verant-
woord gedrag van de hond in de 
maatschappij een rol gespeeld. Een 
minimum aan overlast voor de 
omgeving is het uitgangspunt, maar 
ook een goede band tussen handler en 
hond. De doelgroep is misschien wel 
het grootst binnen alle trainingen en 
hondensporten. Immers, iedereen zou 
moeten willen dat zijn of haar hond 
zich leert gedragen. Daarom is het 
belangrijk dat nieuwe hondenbezit-
ters, na het volgen van puppycursus-
sen, kiezen voor een ‘vervolgopleiding’. 
Zowel beginnende als gevorderde 
hondenbezitters kunnen het program-
ma van GH volgen. Het niet kunnen 
omgaan met of onjuist inspelen op 
bepaald hondengedrag is vaak de 
oorzaak van een miscommunicatie 
tussen baas en hond. En dan gaat het 
veelal om simpele, dagelijkse oefenin-
gen, zoals ‘kom’, ‘zit’, ‘af’, ‘niet trekken’ 

en ‘foei’. De inhoud van de cursus GH 
is gebaseerd op de dagelijkse bezighe-
den van baas en hond en staat daarom 
heel dicht bij de dagelijkse routine. 
De training omvat praktische zaken, 
zoals ‘blijven in de auto’, ‘uit de auto 
halen’, ‘meelopen zonder hinderlijk 
gedrag’, ‘zitten, staan en afliggen op 
een aangegeven plaats’, ‘negeren van 
fietsers en trimmers’, ‘vastleggen en 
blijven’, ‘komen op bevel’ en voorts 
alle handelingen die een dierenarts 
doet (oren en tanden nakijken, enz.). 
GH I en II sluiten perfect aan op de 
praktijk van alledag. En, niet alleen 
de hond leert zich gedragen, ook aan 
het gedrag van de handler wordt 
aandacht besteed. 
Een groot aantal regionale Kynologen 
Clubs (KC’s) biedt deze cursus aan. 
Welke clubs dat zijn, staat op de 
website van de Raad van Beheer 
(www.raadvanbeheer.nl). 
De cursus GH I en GH II kan worden 
afgesloten met een examen, dat wordt 
afgenomen door ‘Cynophilia’ opge-
leide en erkende keurmeesters. 
Informatie: www.cynophilia.nl 

Los volgen is een onderdeel van het G&G examen. 
(Foto: Ger Dekker).

De inhoud van de cursus GH is gebaseerd op de dagelijkse bezigheden 
van baas en hond. 
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gH Op De winner
Op 24 en 25 november zijn demon-
straties Gehoorzame Hond.

treiBBall
Treibball is een nog jonge sport in 
Nederland. Jan Nijboer, een Neder-
lander die in Duitsland woont, komt 
de eer toe deze sport bedacht te 
hebben. Vanaf circa 2003 wordt Treib-
ball bij onze oosterburen ontwikkeld 
en vandaar verspreidt het zich verder 
over de landsgrenzen. 
Vooral voor ‘werkloze’ drijf- en 
herdershonden is dit een sport die 
perfect aansluit bij hun aanleg. Maar 
eigenlijk kunnen alle honden mee-
doen, mits ze een team willen vormen 
met hun handler. 
Afhankelijk van het niveau, liggen er 
op een groot veld, in een driehoeks-
vorm, maximaal 8 grote ballen. De 
handler staat met zijn hond aan de 
rand van het veld, bij een goal. Op een 
teken van de handler dient de hond 
de ballen zo snel mogelijk (één voor 
één) terug te drijven, richting de 
handler en de goal in. Hierbij mag de 
handler gebruik maken van zijn stem, 
van handgebaren en/of fluitsignalen. 
Het drijven bij Treibball wil zeggen 
dat de honden de bal met hun snuit 
voorwaarts duwen. Liever niet met de 
borstkas, want dan kost het vrij veel 
energie om de bal voort te bewegen, 
en al helemaal niet met de poten. Dit 
met het oog op de veiligheid. 
Mits goed aangeleerd, is Treibball een 
sport met een lage belasting en is 
daardoor ook zeer geschikt voor 
honden met een beperking. Echter, 
elke hond van Chihuahua tot en met 
Sint Bernard kan Treibball beoefenen 
en daarbij is deze sport ook zeer 
geschikt voor de mindervalide 
handler, omdat men de hond op 
afstand dirigeert en omdat er, ook in 
de aanleerfasen, geen intensieve 
bewegingen zijn.

Treiball Nederland
Net als elke andere hondensport, is 
ook Treibball aan reglementen 
gebonden. De organisatie Treibball 
Nederland hanteert bij deze sport de 
volgende indeling:
Groep 1: alle rassen behorende bij FCI 
groep 1 (herdershonden en veedrij-
vers) met een schofthoogte van meer 
dan 40 cm, en kruisingen met beide 
ouders uit rasgroep 1.
Groep 2: alle rassen behorende bij FCI 
groep 1 (herdershonden en veedrij-
vers) met een schofthoogte minder 
dan of exact 40 cm, en kruisingen met 
beide ouders uit rasgroep 1.
Groep 3: alle rassen en kruisingen die 
niet tot groep 1 of 2 van het regle-
ment behoren met een schofthoogte 
van meer dan 40 cm.
Groep 4: alle rassen en kruisingen die 
niet tot groep 1 of 2 van het regle-
ment behoren met een schofthoogte 
minder dan of exact 40 cm. 
De groepen 1 en 3 werken op wed-
strijden met ballen die een doorsnede 
hebben van 65 cm; de groepen 2 en 4 
werken met kleine ballen van 45 cm 
doorsnede.
Bij Treibball kent men verschillende 
niveaus, waarop wordt gespeeld. 

Natuurlijk wil niet iedereen wedstrij-
den gaan lopen. Daarom is deze sport 
zo opgezet dat hij ook thuis kan 
worden beoefend. In de opbouw is het 
verstandig om veel met één bal te 
werken. Met één bal kan veel worden 
gevarieerd en gewerkt aan een 
perfecte controle. Vaak wordt de 
overstap naar meer ballen veel te snel 
gemaakt, met als gevolg dat de hond 
het niet meer snapt of als een onge-
leid projectiel met de bal rent. Rust in 
de training is essentieel. 
Een spelvariant is ‘tijd gambling’: Van 
te voren wordt aangegeven hoe lang 
de hond erover zal doen om de 
bal(len) in de goal te drijven. De 
combinatie die het dichtst bij de 
opgegeven tijd zit, heeft gewonnen. 
Informatie: www.treibball.nl 

treibball Op De winner
Zaterdag 24 november is van 9.30 
- 13.30 uur een treibball wedstrijd.

Dank aan de Nederlandse Dog 
Dance Bond (Grietje Wagenaar), 
Treibball Nederland (Corina meijer), 
arja noordhoek, linda Valk en 
Wendy en Patrick tunders.

Treibball is een nog jonge sport in Nederland. (Foto: Treibball Nederland).


