
 

 

 

Agllity, MOEILIJK en MAKKELIJK 

In de agilitysport wordt eindeloos gediscussieerd over wat moeilijk is en wat makkelijk. Iedere 

keurmeester heeft er een idee over en ook elke instructeur en elke handler. Deze ideeën kunnen 

echter nogal uiteen lopen. Wat is er nou zo moeilijk aan? 

 

 

 

 

Duidelijk is dat wat voor de één moeilijk is, voor de ander een makkie kan zijn. Toch zijn er ook 

overeenkomsten in de ideeën, want A-parcoursen zijn meestal duidelijk te onderscheiden van C-

parcoursen. Maar kloppen deze ideeën dan ook met de realiteit?  

 

ONBEKEND = ONBEMIND  

Vaak worden toestellen en situaties, die minder vaak gebruikt worden, als lastiger ervaren. Zowel de 

hond als handler missen de ervaring ermee. De tafel wordt niet zo veel meer in parcoursen geplaatst 

en veel verenigingen hebben het toestel zelfs niet in bezit. Worden hond en handler dan ineens 

hiermee geconfronteerd op een wedstrijd, dan is dat moeilijk.  

 

TIJD  

De tijdsgeest heeft een duidelijke invloed op wat we als moeilijk en makkelijk ervaren. Toen het naar 

de andere kant van de hond wisselen werd 'uitgevonden', werd uitsluitend de klassieke wissel 

toegepast: een wissel achter de hond langs kruisend. Later kwamen de wissels vóór de hond uit in 

zwang en deze werden in het begin met de grootst mogelijke moeite uitgevoerd. Inmiddels zijn ze zo 

gemeengoed, dat het juist ingewikkeld wordt gevonden als een parcours om een klassieke wissel 

vraagt.  

 

DUITSE BOCHT  

Ook de specifieke patronen van toestellen zijn ooit bedacht. De Duitse bocht was een 

toestelcombinatie, die heel ingewikkeld werd gevonden. De hond zag na het toestel niet waar hij 

naartoe moest, maar moest 270 graden om de handler heen draaien om het volgende toestel te 

bereiken. Een enorme uitdaging. Tegenwoordig kom je de Duitse bocht in B1 parcoursen volop tegen 

en is deze zelfs hier en daar in een A-parcours gesignaleerd.  

 

 

 

 



 

 

 

DE ALFFIE  

Hetzelfde geldt iets recenter voor de Alffie. Dit is een patroon, waarbij de hond het volgende toestel 

vanaf de 'verkeerde' kant moet nemen. Hij moet er dus als het ware omheen. Het patroon werd tijdens 

het WK in Oostenrijk in 2009 in een aantal parcoursen geplaatst door de keurmeester Manuel Alff. 

Een siddering ging door het publiek en de deelnemers, en het leek velen onoplosbaar. Nog geen vier 

jaar verder zijn ook Alffies in de B1-parcoursen terug te vinden en draait menig hond en handler zijn 

poot c.q. hand er niet meer voor om. We zijn er aan gewend geraakt en we hebben er oplossingen 

voor ontwikkeld.  

 

CULTUUR  

Ondanks de internationale uitwisseling in de sport, ontwikkelt deze in verschillende landen toch ook 

weer een tikje anders en dit heeft gevolgen voor wat als moeilijk ervaren wordt. Zo verschilt de visie 

op de sport van land tot land.  

Gaat agility over snelheid of over controle?  

Op techniek of fysieke capaciteiten? 

Waar ligt de meeste nadruk op?  

Ook het type deelnemers dat de sport veel beoefent in een land loopt uiteen van jonge sportmensen 

tot gezette huismannen en vrouwen op leeftijd. En dat dus net als de hondenrassen die er populair 

zijn en de ondergrond of weersomstandigheden waar rekening mee moet worden gehouden. 

 

FYSIEKE MOGELIJKHEDEN  

Wat algemener als moeilijker ervaren wordt, zijn de uitdagingen, die meer vragen van de fysieke 

mogelijkheden van de hond en de handler. Sommige toestellen of combinaties vragen meer van de 

hond dan andere. Zo is een breedtesprong op volle breedte voor grote honden een flinke sprong, 

waarbij zij zich echt moeten uitstrekken. Plaats je dit toestel aan het eind van de ring, waar de hond uit 

zichzelf wat zal willen afremmen, of vraag je na deze strekking direct een scherpe bocht, dan is dit 

fysiek zwaarder dan een enkele sprong rechtuit of een bocht, terwijl de hond weinig snelheid heeft. 

 

FYSIEK ZWAKKERE HANDLER  

Ook veel handlers kennen fysieke beperkingen. Een fysiek zwakkere handler zal parcoursen, die veel 

loopvermogen vragen om de hond te ondersteunen, beschouwen als moeilijk. Tenzij hij zijn hond erop 

getraind heeft om zelfstandig op (stem)commando's te werken. Dan kan die lange rechte lijn, met aan 

het eind een scherpe bocht naar een open entree op de slalom ineens heel simpel lijken. De handler 

zei toch: 'vooruit' en 'paaltjes!' ...  

 

 

 



 

 

 

INDIVIDUEEL  

Zoals de trainingsvaardigheden een rol spelen bij de bepaling wat moeilijk en wat makkelijk is, zo 

speelt ook karakter een rol. Een wat onzekere hond, die veel steun zoekt bij zijn handler, zal geen 

enkele moeite hebben met bochten dichtbij de handler. Wordt deze hond echter bij de handler 

vandaan gedwongen, bijvoorbeeld doordat er een tunnel 'in de weg' ligt bij de kattenloop, dan kan dat 

flink ingewikkeld zijn. Zo geldt voor de zelfstandige hond met een enorme drive dat het als heel 

frustrerend door de hond kan worden ervaren als hij steeds na een recht stukje weer een scherpe 

bocht moet draaien.  

 

KARAKTER VAN DE HANDLER  

En dan nog het karakter van de handler. Waar sommigen het heerlijk vinden om zelf constant op 

snelheid te kunnen blijven en door het parcours te razen, geeft een andere handler er de voorkeur aan 

dat er momenten in het parcours zijn waar hij even na kan denken en bij kan komen.  

 

TRAINING  

Uiteindelijk is alles te trainen, als de hond en handler er maar gemotiveerd voor te krijgen zijn. De 

volgorde waarin bepaalde zaken worden aangeleerd varieert echter sterk. Bij veel trainingsclubs wordt 

vanaf het prille begin aandacht besteed aan de gewenste positie van de hond op de 

raakvlaktoestellen. Hij moet bijvoorbeeld met zijn achterpoten op het toestel blijven,terwijl zijn 

voorpoten op de grond zijn, tot de handler een signaal geeft. Als dit vanaf het begin getraind is, zit het 

idee er goed in tegen de tijd dat de hond wedstrijdklaar is. Moeilijke situaties na het raakvlak- toestel 

zijn dan lang zo ingewikkeld niet, als wanneer je pas met de positie op het toestel begonnen bent toen 

de hond er te hoog af begon te springen, twee weken voor de eerste wedstrijd. Wanneer begin je te 

trainen op de afstandstart, zelfstandige entrees van en positie in de slalom, sprong- techniek, 

verschillende wissels, combinaties van lange en korte afstanden, de oxer op maximale breedte, het 

zelfstandig uitvoeren van een Alffie, het onderscheiden van toestelcommando's, het tussen toestellen 

door draaien, enzovoort? Alles bij elkaar kun je er een heel hondenleven op trainen en het is dus maar 

de vraag waar je mee begint. Moeilijk of makkelijk, de agility heeft in ieder geval levenslang 

uitdagingen in petto!  
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