Overgangsdoelen AGILITY
In elke klas wordt om de 3 maanden een overgangsles georganiseerd. Dit is een les waarbij
een parcours geplaatst wordt dat de leden zelfstandig verkennen en nadien ook lopen.
Het parcours test jouw kunnen met je hond.
Alle agility-leden mogen deelnemen aan deze lessen, ook wie nog niet naar de volgende klas
wil/kan overgaan.
Tijdens de overgangsles wordt er beoordeeld zoals bij een wedstrijd. Het regelement vind je
onderaan dit document.
Deelnemers hebben 2 kansen om te slagen.
Er worden twee lesmomenten ingericht als overgangsles (woensdag + zondag).
Leden worden beoordeel over een periode van 3 maanden en dienen onderstaande
doelen bereikt te hebben om over te kunnen gaan naar de volgende klas.

Initiatie -> Beginners
Hond moet de leeftijd van 1 jaar bereikt hebben.
-

-

-

Wip: hond moet snel en zonder aarzelen een halve wip overlopen zonder angst voor
de klap van het landen. De hond moet net voorbij het kantelpunt de wip kunnen
nemen. Het raakvlak wordt pas aangeleerd wanneer de hond de volledige wip kan en
het principe van de raakvlakken begrijpt (= in de beginnersklas).
Raakvlakken: hond moet over een stuk brug kunnen lopen en op het einde
zelfstanding in ‘2 on, 2off’ wachten op een release. De geleider kan een klein “dansje”
maken naast de hond.
Tunnel: hond kan zelfstandig de ingang van de tunnel vinden, zonder al te veel hulp
van de baas
Blijf en release: hond kan bij een toestel rustig blijven wachten op het releasewoord
van de baas.
Weave: de honden lopen zelfstandig door de weave en zoeken zelfstandig de weave
ingang uit verschillende richtingen. De honden kunnen recht door de weave lopen,
maar ook schuin van links en schuin van rechts. De weave staat lang uitgetrokken
maar de straat blijft minstens 30 cm breed.
Zak: de honden kunnen dit toestel zonder aarzelen nemen
Parcours: hond en geleider kunnen een kort u-parcours lopen.

Ook in de initiatieklas doen we een overgangsles waarbij enkele toestellen achter elkaar
geplaatst worden en de leden een klein “parcours” lopen.
Tijdens de overgangsles wordt er beoordeeld zoals bij een wedstrijd. Deelnemers hebben 2
kansen om te slagen. Er worden twee lesmomenten ingericht als overgangsles (woensdag +
zondag).
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Beginners -> Gevorderden
De beginners kunnen een simpel TAP parcours lopen. Dit parcours omvat 1 wissel bij
een tunnel. De honden worden verwacht alle toestellen perfect te kennen.
Toestellen:
- Wip
- Weave 15 cm breed
- Brug
- Band

-

Verte sprong
Muur
Kapel
Zak

De leden worden tijdens de periode van 3 maanden reeds regelmatig geïnformeerd over hun
vooruitgang. Zo weten ze reeds tegen de overgangsles of ze klaar zijn om naar de volgende
klas te gaan.
Tijdens de overgangsles wordt er beoordeeld zoals bij een wedstrijd. Deelnemers hebben 2
kansen om te slagen. Er worden twee lesmomenten ingericht als overgangsles (woensdag +
zondag).
Alle leden mogen deelnemen aan deze les, ook wie nog niet naar de volgende klas wil/kan
overgaan.

Gevorderden -> Recreanten
De gevorderden kunnen een eerste graads parcours lopen met 2 -3 wissels.
De honden worden verwacht alle toestellen perfect te kennen.
Toestellen:
- Wip
- Weave (volledig dicht)
- Brug
- Band

-

Verte sprong
Muur
Kapel
Zak

De leden worden tijdens de periode van 3maanden reeds regelmatig geïnformeerd over hun
vooruitgang. Zo weten ze reeds tegen de overgangsles of ze klaar zijn om naar de volgende
klas te gaan.
Tijdens de overgangsles wordt er beoordeeld zoals bij een wedstrijd. Deelnemers hebben 2
kansen om te slagen. Er worden twee lesmomenten ingericht als overgangsles (woensdag +
zondag).
Alle leden mogen deelnemen aan deze les, ook wie nog niet naar de volgende klas wil/kan
overgaan.
Of je behaald op eigen kracht en doorzettingsvermogen het brevet Agility (TAP).
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Recreanten -> Wedstrijdklas
Om verder te kunnen gaan naar de wedstrijdklas dien je te voldoen aan volgende
voorwaarden:
- Geslaagd zijn voor TAP;
- Minstens 3 maanden les gevolgd hebben in de recreantenklas;
- Positief geëvalueerd worden door de hoofdinstructeur en instructeurs wedstrijdklas;
Om in de wedstrijdklas te blijven trainen dien je elk jaar min. 5 wedstrijden gespeeld te
hebben voor HOBA (met uitzondering van starters in jaar 1).

Regelement
A. MOGELIJKE FOUTEN:
1) Afwerpen: Bij het nemen van een toestel, is het een fout telkens er een onderdeel (lat, vleugel,
blokje...) van het toestel valt. Let wel, wanneer een toestel later in het parcours nogmaals moet
genomen worden, het tijdig door de helpers terug moet opgebouwd worden (geen uitsluiting).
2) Weigering: Deze fout wordt toegepast telkens: een hond tot stilstand komt voor een toestel of een
hond die niet meer in beweging is op het parcours; een hond die wegdraait van of een toestel
voorbijloopt, tussen het kader en de hoepel springt, of onder de lat van een sprong gaat; een hond die
een voet of het hoofd in een tunnel steekt en er terug uitkomt; een hond die over een tunnel of de
zijvleugel van een sprong springt; een hond die zijwaarts door de vertesprong gaat; een hond die
onder een raakvlak toestel loopt of er over springt.
Een hond kan enkel bestraft worden met een weigering (stoppen voor een toestel, er van wegdraaien of er voorbij lopen), wanneer de hond zich aan de zijde van het toestel bevindt
waarlangs het toestel moet genomen worden.
3) Raakvlakken: Op de kapel, de wip en de brug moet de hond, zowel bij het op- en aflopen van het
toestel, minstens één voet of een deel van een voet op het raakvlak zetten. Niet raken van het contactvlak is telkens een fout. De hond heeft het toestel pas verlaten als zijn vier voeten op de grond
zijn.
Weigeringen moeten hersteld worden; zo niet wordt de hond uitgesloten aan het volgende
toestel.
Andere fouten: afwerpen van een toestel of missen van een raakvlak, worden bestraft maar de
hond vervolgt zijn weg.
Je mag tijdens het parcours 3 fouten maken en 3 weigeringen.
B. KEUREN VAN DE SPECIFIEKE TOESTELLEN:
Elke nieuwe poging om een toestel te nemen moet gekeurd worden.
a) Dubbel sprong: Wordt gekeurd zoals een enkel sprong.
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b) Breekbare band: Als de band breekt bij een weigering: uitsluiting. Als de band breekt wanneer de
hond erdoor gaat: fout.
c) De vertesprong: Naast het toestel lopen, schuin in- of uitspringen en het toestel niet volledig nemen,
is een weigering.
Een element omver springen is een fout. Andere aanrakingen worden niet bestraft.
De hond of de geleider worden niet bestraft wanneer ze een hoekpaal van de vertesprong aanraken of
omver werpen, zelfs als hierdoor een element van de vertesprong zou omvallen.
d) De brug: De hond die van het toestel springt vooraleer zijn vier voeten het afdalend gedeelte hebben
geraakt, wordt bestraft met een weigering.
e) De wip: De hond die van het toestel springt voordat hij het middelpunt met vier voeten voorbij is,
wordt bestraft met een weigering. Bij het verlaten moet de wip de grond raken, zo niet wordt dit
bestraft met een fout.
f) De kapel: Een hond die van het toestel springt vooraleer zijn vier voeten het afdalend gedeelte
hebben geraakt, wordt bestraft met een weigering.
De hond die de top van de kapel passeert en de grond raakt vooraleer het afdalend gedeelte van het
toestel aan te raken, wordt uitgesloten.
g) Tunnel: Wanneer het toestel langs de zijde wordt benaderd, zal een foute poging om de tunnel te
nemen (bv er over springen) bestraft worden met een weigering.
h) De slalom: Het eerste paaltje moet aan de linkerkant van de hond zijn, het tweede aan de
rechterkant, enz.
Elke verkeerde ingang wordt bestraft met een weigering, zelfs wanneer de hond de slalom langs de
zijkant benaderd. Voor andere fouten wordt de hond slechts éénmaal bestraft met een fout. Elke fout
moet onmiddellijk verbeterd worden of de hond kan terug naar het begin gebracht worden. Een hond
die meer dan twee doorgangen in de verkeerde richting terug slalomt wordt uitgesloten.
De slalom moet volledig en correct afgewerkt worden vooraleer het volgende toestel mag genomen
worden; indien de geleider hier geen acht op slaat, wordt de hond bij het nemen van het volgende
toestel, uitgesloten.
C. FOUTEN MET UISTLUITING (DK) TOT GEVOLG:
-

Ruw gedrag tegenover de hond
Bij de derde weigering
Toestellen niet in de juiste volgorde nemen of aanraken (ook er over of onderdoor gaan).
Een toestel in de verkeerde richting nemen
Nemen van een hindernis door de geleider
Geleider houdt iets in de hand
Herplaatsen van de hond nadat deze over de startlijn is gegaan (behalve wanneer dit gebeurt op
advies van de lesgever).
De hond heeft een halsband om
De geleider werkt het parcours niet af.
De hond bevuilt of verlaat het terrein of is is niet meer onder de controle van zijn geleider.
De hond knapt/bijt voortdurend naar de geleider.
Starten vooraleer de lesgever het signaal heeft gegeven.
Meer dan 3 fouten maken
Meer dan 3 weigeringen
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