Hondensporten
Wat kunt u allemaal samen met uw hond gaan ondernemen?
Er zijn zeer veel hondensporten en -activiteiten te doen met uw hond. Wij geven hier een
overzicht van de meest bekende.
Apporteersport
De apporteersport is afgeleid van de jachthondensport. Naast gehoorzaamheidsoefeningen,
draait het met name om apporteerwerk. Een hond die deze sport gaat beoefenen moet dus
een hond zijn die graag apporteert. Er wordt in allerlei (weers)omstandigheden geoefend
en met allerlei obstakels en (water)hindernissen. De wedstrijden van deze sport zijn
opengesteld voor alle honden en er wordt niet met wild gewerkt, maar uitsluitend met
dummy's en apporteerblokken.
http://www.fhn.nl/
Behendigheid
Behendigheid of 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 parcours afleggen
op aanwijzing van de eigenaar. De uitdaging zit niet
alleen in het goed leren nemen van de individuele
hindernissen, maar ook ik het foutloos lopen van een
steeds wisselend parcours. Honden (en eigenaars) die
behendigheid lopen, zijn vaak razend enthousiast over
hun sport.
http://www.agilityclub.nl/
http://www.fhn.nl/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/agility-behendigheid/
Canicross
Canicross is voor de sportieve eigenaars. De uitdaging is om zo snel mogelijk samen met je
(aangelijnde) hond een parcours af te leggen. De hond draagt een tuig waaraan een
flexibele lijn zit (de zogenaamde jogginglijn). De oorsprong van Canicross zou liggen in het
'ski-jöring', waarbij een langlaufer door een sledehond wordt voortgetrokken.
http://www.canicrossnederland.nl
Canine Freestyle
Canine Freestyle is een relatief jonge sport die beter bekend staat als DogDance. In
Nederland is het aantal beoefenaars van de sport nog steeds groeiend. Elke hond kan er
aan meedoen, hoewel niet alle oefeningen voor alle honden geschikt zijn. Je stelt echter
je eigen routine samen en kunt deze dus altijd aanpassen aan je hond. Deze routine wordt
op muziek gezet na het aanleren van de onderdelen waaruit hij bestaat. De oefeningen uit
Canine Freestyle vinden veel honden erg leuk. En ook voor de eigenaar is het leuk dat er
steeds nieuwe oefeningen en routines aangeleerd kunnen worden.
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http://www.agilityforfun.net/
http://www.caninefreestyle.nl/
http://www.canine-freestyle.nl/
http://www.dancingwithdogs.nl/
http://www.doghouserock.nl/
http://www.k9-freestylers.com/
Clicker Challenge
De clicker is een hulpmiddel waarmee je aan je hond exact en duidelijk kunt aangeven
wanneer hij (een stap naar) het gedrag laat zien dat je van hem wilt zien. Het wordt in
veel cursussen en sporten gebruikt. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om je apart te
richten op de kunst van het clickeren. Bij een Clicker Challenges wordt geprobeerd om (in
teamverband) de honden zo snel mogelijk een aantal uitdagende oefeningen aan te leren
met behulp van de clicker. Het staat garant voor veel denkwerk en lol!
http://www.dogaction.nl/
http://www.doghouserock.nl/
Combisport
Combisport combineert gehoorzaamheid en behendigheid. Het gehoorzaamheidsonderdeel
is gebaseerd op het 'Gedrag en Gehoorzaamheid'-programma en omvat volgen, hierkomen
en apporteren. Daarnaast kent de sport de volgende drie onderdelen:
• De Combi Jump: hond en eigenaar springen over vier hindernissen
• De Combi Speed: hond en eigenaar nemen zo snel mogelijk en zigzaggend acht
poortjes.
• De stormbaan. Ook bij de toestellen gaat het om het neerzetten van een foutloze,
snelle tijd
Een kernwoord bij deze sport is 'samen'. Hond en eigenaar moeten dicht bij elkaar blijven
en het parcours samen afleggen.
http://www.fhn.nl/
Flyball
Flyball is een van de weinige hondensporten waarbij honden en eigenaars teams vormen.
Een echte teamsport dus. De honden springen een voor een over een serie van vier
'horden'. Aan het eind daarvan staat een zogeheten 'Flyballbak'. Door het pedaal daarvan te
bedienen, laat de hond een bal wegschieten die hij moet vangen en moet apporteren
terwijl hij over de 'horden' terugrent. Een sport met een leuk aanleertraject en veel
spanning in de wedstrijden.
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/flyball/
http://www.fhn.nl/
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Frisbee
Frisbee is voor de toeschouwers spectaculair om te zien. Aan een dergelijk spektakel gaan
voor hond en eigenaar vele uren training vooraf. In de basis gaat er om dat de hond een
door de eigenaar geworpen frisbee vangt. Klinkt simpel, maar bedenk dat de hond
compleet beïnvloed wordt door de juiste toepassing van gooitechnieken door de eigenaar
en dat er veel manieren zijn om de hond de frisbee te laten vangen. Frisbee is een
belastende sport voor de hond. Zoals in elke sport zijn warming up en cooling down van
groot belang en moet er goed op de veiligheid worden gelet.
http://www.dogfrisbee.nl/
G&G
G&G staat voor Gedrag & Gehoorzaamheid. In deze gehoorzaamheidssport wordt er aan
perfectie in gehoorzaamheid gewerkt. Ook voor de minder sportieve eigenaar en hond een
geschikte sport, maar denk niet dat je erbij kunt achteruit leunen. Om in deze sport mee
te kunnen komen, moet je hard aan het oefenen. Je begint op het basisniveau, waarbij
oefeningen als volg, hier, zit, af, sta, voor(komen) geperfectioneerd worden en
vooruitsturen en apporteren worden aangeleerd. Heb je het basisniveau gehaald, dan kun
je achtereenvolgens gaan oefenen voor G&G-I, G&G-II en G&G-III.
http://www.fhn.nl/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/gedrag-gehoorzaamheid-gg/
Jacht
Tegenwoordig werkt nog maar een enkele jachthond in de jacht. Om jachthonden de
gelegenheid te bieden het gedrag uit te voeren waarvoor ze gefokt zijn, is er de
jachttraining. Onderdelen die in de oorspronkelijke jacht door de hond moesten worden
uitgevoerd, worden in deze training ook uitgevoerd. Naast apporteer- en zoekwerk is
uiteraard ook gehoorzaamheid een onderdeel.
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/jachttraining/
Nordic dog walking
De Nordic walking rage lijkt inmiddels over zijn hoogtepunt heen. Nordic walking met
honden is echter nog steeds een leuke hobby. Het heeft als bijkomend voordeel dat het
ook beoefend kan worden in aanlijngebieden. Net als in Canicross draagt de hond een tuig
dat middels een flexibele lijn aan een heupband van de eigenaar bevestigd is. Zo heb je als
eigenaar je handen vrij voor de 'Nordic walking poles', de stokken. Nordic dog walking is
een plezierige sport, die toegankelijk is voor veel eigenaar en honden. Eigenaar en hond
moeten een aantal technieken leren. Denk er bijvoorbeeld aan dat de hond moet leren in
een rechte lijn voor je te lopen, zodat je je stokken goed kunt neerzetten.
http://www.nordicdogwalking.nl/index_bestanden/Page351.htm
http://www.nerfor.nl/pageID_4551010.html
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Obedience
Obedience heeft overeenkomsten met de G&G-sport. Er zijn echter ook duidelijke
verschillen. De oorsprong van de obedience ligt in het Verenigd Koninkrijk. Het is een
wedstrijdsport waarin verschillende klassen worden gehanteerd. Zes om precies te zijn,
van een oplopende moeilijkheidsgraad.
http://www.obedience.nl/
Rally-O
Rally-O is overgekomen uit de Verenigde Staten. Bij de sport is het de bedoeling met je
hond - volgend - een parcours te lopen. In het parcours vind je diverse oefeningen die
moeten worden uitgevoerd. Het parcours is elke keer anders en wordt samengesteld uit 50
beschreven oefeningen. Er zijn vijf klassen waarin je kunt starten. Bij het behalen van een
minimaal puntenaantal ontvang je een kwalificatie om te promoveren. Heb je drie maal
een kwalificatie verdiend, dan promoveer je ook daadwerkelijk naar de volgende klasse.
http://www.rally-o.nl/
Schapendrijven
Voor drijvende rassen is schapendrijven een
natuurlijke en fijne sport. De hond leert op
aanwijzing van zijn eigenaar een kudde
schapen en individuele schapen 'te sturen'.
Vergis je niet, ook voor de eigenaar is het
hard werken in deze sport. Een oplettend oog,
snelle reacties en af en toe een sprintje
trekken, horen er absoluut bij! Nieuw is de
baltraining voor honden die nog moeten leren
schapendrijven. Zij leren eerst de technieken
van het drijven op een bal. Deze is immers
beter beheersbaar en voorspelbaar dan schapen zijn. Pas als de hond geoefend is in de
technieken wordt er overgestapt op het werken met schapen.
http://www.bordercollie.eu/
Speuren
Van het speuren zijn er diverse vormen. Naast de discipline SpH (Speurhond) uit de
werkhondensport, het sportspeuren, is er het zogenoemde praktijkspeuren. Bij het
praktijkspeuren zijn de ondergronden waarop de hond werkt meer divers en zijn
neushoogte en het nauwkeurig volgen van het spoor niet van belang. De hond speurt
daarbij als het ware 'vrijer'. Het mooie van speuren is dat de hond uitgebreid in de
gelegenheid wordt gesteld om het orgaan te gebruiken waarmee hij het meest heeft: zijn
neus. Speuren is intensief, maar desalniettemin is het een sport die door bijna elke hond
kan worden uitgevoerd.
http://www.fhn.nl/
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Sport & spel
Niet voor niets draagt deze sport de titel 'Sport & spel'. Diverse toestellen en spellen
maken deel uit van het programma. Als je hond de basisgehoorzaamheid onder de knie
heeft en je wilt als eigenaar actief en uitdagend bezig zijn, zonder gericht in een
discipline verder te gaan, dan kan Sport & spel een goede keuze zijn. Samenwerking staat
ook bij deze sport centraal.
Treibbal
Nog een 'Duitstalige' hondensport. Vrij vertaald betekent 'Treibbal' 'Drijfbal'. Treibbal is
waarschijnlijk de jongste hondensport die ons land kent. In Duitsland en Zwitserland is de
sport ontstaan om schapendrijvende rassen voldoende bezigheid te kunnen geven. Ook
honden van andere rassen kunnen de lol van deze sport echter wel inzien. De bedoeling
van de sport is om een aantal zeer grote ballen in een doel te duwen. De hond mag hierbij
zijn neus en zijn lijf gebruiken. Voor de gevorderde Treibballers wordt het parcours
vermoeilijkt door obstakels in het parcours aan te brengen.
http://www.treibball.nl/
Werkhondensport
Hoewel je meerdere typen honden als 'werkhond' kunt aanduiden, wordt er met
'werkhondensport' meestal gedoeld op africhtings- en reddingswerk.
Een van de bekende disciplines uit de werkhondensport I.P.O. De afkorting staat voor
Internationale Prüfungs Ordnung. De wortels van deze sport liggen dan ook in Duitsland. De
sport wordt met name beoefend door rassen als de Airedale Terrier, Beauceron, Boxer, de
Bouvier, de Briard, de Dobermann, de Belgische, Duitse en Hollandse Herders, de
Hovawart, de Riesenschnauzer en de Rottweiler.
In de sport wordt de hond getraind om op aanwijzing van zijn eigenaar een zogeheten
pakwerker staande te houden. Er zijn drie onderdelen: appèl, speurwerk en het manwerk.
Tegenwoordig zijn er ook in de I.P.O. stromingen die de oefeningen aanleren met de
clicker.
Naast deze discipline is er in de werkhondensport de discipline SpH (Speurhond) en de
discipline Reddingshond. Reddingshonden kunnen getraind worden in vlakterevieren
(samen met de eigenaar zoekt de hond een terrein af) of in puin zoeken (de hond zoekt
naar slachtoffers die onder puin bedolven liggen). Daarnaast is er lawinehondentraining,
waarbij het slachtoffer in de sneeuw gezocht wordt.
http://www.nrhb.nl/
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/werkhondentraining/
Windhondenrennen
In het windhondenrennen is geen sprake van samenwerking met de eigenaar. Net als bij de
jachttraining is het windhondenrennen opgezet om windhonden hun natuurlijk gedrag uit
te kunnen laten voeren: heel hard rennen. Er zijn twee vormen van windhondenrennen:
het baanrennen en coursing. In beide sporten rennen de honden achter een voorwerp aan,
een dierenvel of een kunstvel. Bij het baanrennen gebeurt dit op een baan die qua vorm
lijkt op een atletiekbaan. Bij coursing gaat het vel niet in een rechte baan, maar met
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hoeken over een natuurlijker terrein. Er zijn diverse afstanden om af te leggen op de
banen.
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/windhondenrennen-coursing/
Zweetwerk
Een specifiek onderdeel van jachttraining is zweetwerk. Hierbij worden honden getraind
om een bloedspoor te volgen. In eerste instantie is het spoor vers. Later wordt op een
steeds ouder spoor geoefend. Een ras dat je veel in het zweetwerk ziet is dat van de
teckel.
http://www.raadvanbeheer.nl/verenigingen-en-activiteiten/hondenopvoedinghondensport/jachthondentraining/
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