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Het begon een beetje guur en koud (qua weer) maar het werd een prachtige dag. Op 

zondag 17 november was het weer tijd voor de Onderlinge Agility Wedstrijden. De 

honden en baasjes van alle Agilitygroepen kregen de kans om de strijd aan te gaan 

voor de felbegeerde prijzen die lagen te wachten in de kantine. Ik deed samen met 

mijn 2-jarige bearded collie Oskar mee met de beginners.  

 

Gewapend met handschoenen, sjalen en mutsen begonnen de deelnemers aan de 

opbouw van twee parcoursen. Het eerste parcours was het Vaste Agility parcours, 

dat bestaat uit alle onderdelen (voor de beginners zonder wip en paaltjes). Het 

tweede parcours was voor “Jumping”, gevuld met uitdagende sprongen en een 

aantal tunnels.   

 

Tijdens het opbouwen verscheen het zonnetje en toen het tijd was om te beginnen 

was het zelfs aangenaam qua temperatuur. De beginnersgroep mocht beginnen met 

het Jumping parcours. Vol enthousiasme sprongen de honden over de hindernissen 

heen, vaak zelfs de goede hindernis! Eén van de honden kon de verleiding van de 

warme kantine niet weerstaan en glipte midden in zijn race even naar binnen, 

waarschijnlijk om een kopje warme chocolademelk te bestellen. Gelukkig heeft ook 

hij uiteindelijk, net als bijna alle andere honden het parcours afgemaakt.  

 

Tegelijkertijd startten de gevorderden, recreanten en wedstrijdlopers aan het Vaste 

Agility parcours. Ook bij deze wedstrijd spatte het enthousiasme er vanaf. Luid 

blaffend en in volle galop schoten de honden door de tunnels heen, over de 

kattenloop en tussen de paaltjes door. De grootste uitdaging was de sprong die recht 

voor de A-schutting uitkwam, maar waarna de honden moesten uitwijken naar de 

paaltjes die aan de rechterkant waren opgesteld. Maar een paar honden konden de 

verleiding weerstaan en liepen braaf langs de A-schutting. De rest van de groep stond 

binnen een paar seconden na de sprong trots bovenop de A-schutting te pronken. 

Een mooi plaatje, maar helaas ben je dan wel gediskwalificeerd.  

 

Na een korte ombouw-pauze werd er gewisseld en konden de gevorderden, 

recreanten en wedstrijdlopers beginnen aan een zeer uitdagend Jumping parcours. 

Daar werd het hoge niveau van de deelnemers zichtbaar, de honden deden het 

fantastisch! De meest lastige combinaties tussen sprongen werden met opperste 

concentratie uitgevoerd. De teams waren sterk aan elkaar gewaagd, er werd op een 

hoog tempo gesprongen en er werden nauwelijks fouten gemaakt. Prachtig om te 

zien! 

 

Ondertussen mochten de beginners een poging wagen op het Vaste Agility parcours. 

Een flinke uitdaging, omdat je niet alleen met je hond langs alle hindernissen moet, 

maar de hond ook alle “aanraakvlakken” moet hebben aangeraakt (de naam zegt het 

eigenlijk al). Door de nodige dosis stuurloze enthousiasme en ietwat onbenulligheid 

werd er zo hier en daar nog een raakvlak overgeslagen. Ach ja, dan kon de 

keurmeester wat vaker gezellig naar het publiek zwaaien. Belangrijker is dat alle 

honden het parcours hebben voltooid!  

 

Terwijl de deelnemers zich ontfermden over het opruimen van de parcoursen, bogen 

de keurmeesters zich over de puntentelling. Beide activiteiten werden verrassend 



snel uitgevoerd en een kwartiertje later was het tijd voor de prijsuitreiking. Alle 

deelnemers kregen een tas vol lekkers mee en de honden die in de top 3 waren 

beland kregen nog wat lekkers te kauwen mee voor thuis. Oskar en ik hebben nu al 

zin in de volgende editie!  
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