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Beste agilityspeler 

Wij, instructeurs agility en bestuur, wensen jou en je trouwe viervoeter van harte welkom in onze sporttak. 

We hopen via deze weg je een beetje wegwijs te maken in onze opleiding naar een leuke, succesvolle agilitycarrière. 

We verwelkomen zowel recreatieve spelers als mensen die het meer competitief zien en wedstrijd willen doen op latere termijn of 

reeds lopen. 

Onze opleiding is gebaseerd op de jarenlange ervaring in het zelf lopen, van recreatief starten tot uitgroeien naar volwaardige 

wedstrijdspelers, die zo goed als elk weekend lopen tegen vele andere agilityspelers over gans België en daarbuiten. We willen u er 

alvast op wijzen dat onze opleiding niet in één- twee- drie aangeleerd is, maar dat wij als gebreveteerde instructeurs alle kennis en 

ervarenheid gebruiken om jullie een deftige opleiding aan te bieden, met veel oog voor detail in handling, en veiligheid voor de hond. 

Onze opleiding wordt alléén op een positieve wijze aangebracht en aangeleerd, dit aan de hand van de clicker en spelen. We gebruiken 

voor de hond enkel een vaste halsband of harnas omdat dit snel uitgedaan kan worden tijdens het trainen. Alle honden werken los 

gedurende de opleiding en in de wedstrijdklassen. Bij aanvang van de opleiding is het dan ook noodzakelijk dat de hond volgende zaken 

reeds 90% kent en kan toepassen. 

1) Zitten en komen wanneer dit gevraagd wordt 

2) Los bij de geleider blijven en lopen zowel links als rechts van geleider 

3) Spelen met de geleider (dit om te kunnen belonen na elke oefening wanneer deze goed wordt uitgevoerd). 

Wanneer de hond dit niet kent zal men eerst de instap moeten doen bij gehoorzaamheid tot men daar toestemming krijgt om de 

overstap te maken naar agility. Pups starten sowieso bij gehoorzaamheid voor de basis gehoorzaamheid. 

De opleidingtermijn tot het behalen van een brevet (TAP genaamd) is afhankelijk van het aantal trainingen dat je deelneemt, alsook 

hoeveel inzet er is van de geleider en het niveau dat het hondje aankan qua aanleren. De opleidingstermijn is gebaseerd op een 12 à 15 

maanden alvorens hond en geleider samen een duo vormen dat parcours kan lopen. Gedurende de  
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opleiding worden er tijdens de eerste 2 klassen enkele huistaken meegegeven, waarvan de daaropvolgende les een proefje voorzien 

wordt om de vooruitgang te zien van de lessen. 

De indeling van de klassen zijn verdeeld in 4 klassen, namelijk: 

 A-klas (basis aanleerklas)

 B1-Klas (uitbreiding basis aanleerklas)

 B2-Klas (uitbreiding toestellen en handling)

 C-Klas (voorbereiding voor het brevet en recreanten)

Verder in de brochure krijgt u een duidelijke indeling van de klasseninhoud en de pleinverdeling. 

A-Klas, B1 en B2Klas werken met fiches, dit wil zeggen dat er 1 fiche aangeleerd wordt en deze zal ongeveer 4 à 6 lessen duren,

afhankelijk van de aanleersnelheid van de hond en geleider. Uit jaren ervaring moet dit haalbaar zijn als men thuis de oefeningen

verder blijft oefenen tussen de 2 trainingsdagen door. Daarna volgt de volgende fiche enzoverder. Er worden voldoende herhalingen

gehouden van de gekende fiches om de handling en kennis van toestellen niet te vergeten.

Wij vragen om elke les 20 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Dit omwille van: 

1) Hondje uitlaten zodat er geen behoefte gedaan wordt op het plein

2) Opstellen trainingsveld

3) Warming up van de hond en geleider (oefeningen hangen uit aan de trainingsvelden)Indien u met vragen zit of

opmerkingen heeft kan u altijd één van de instructeurs of rechtstreeks bij de verantwoordelijke van de agility terecht.

Agility Bollie is de enige club tot naderhand die de leden gratis thuis begeleid op afstand. Dit wil zeggen, dat als u thuis de oefeningen 

doet en u dit kan filmen, mag u indien u dit wenst doorsturen naar de instructeurs van uw klas of  
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verantwoordelijke. Deze zal u dan feedback geven of bijsturen waar nodig is. Dit geheel persoonlijk naar de geleider die contact 

opneemt. 

Benodigheden om deel te nemen aan trainingen: 

 Clicker

 Potje (een potje waar de hond gemakkelijk een snoepje kan uithalen na een oefening)

 Speeltje (trekspeeltje om samen te kunnen spelen)

 Vaste halsband of harnas

 En niet te vergeten uw goed humeur en geduld

Nogmaals van harte welkom in ons groepje en we wensen u een zeer fijne opleiding 

Agilityinstructeurs & Bestuur HS Bollie 
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Lesgevers binnen Agility 

Monique Verachten 

 met kleine honden ( cavalier king Charles, kruising Duitse herder/ Jack Russell, 
Shetland Sheepdog)

 KKUSH gebreveteerd Agility instructeur

 Lesgever in de opleidingsklassen Agility

 Verantwoordelijke agility
 Ervaring sinds 2008

 agility@hsbollie.be

Ken Cornelissen 

 met kleine en grote honden (Border Collie en Shetland Sheepdog)

 KKUSH gebreveteerd Agility instructeur

 Lesgever in de opleidingsklassen wedstrijdsklassen Agility

 Ervaring sinds 2008

Marie-Jeanne Rollier 

 met kleine en grote honden (Border Collie en Shetland Sheepdog)

 KKUSH gebreveteerd Agility instructeur

 Lesgever in de opleidingsklassen Agility

 Wedstrijdsecretaris en secretaris

 Ervaring sinds 1997

 0475516297
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Lessenpakket: 

A klas B1 Klas B2 Klas C Klas 

19u00 tot 19u30 19u45 tot 20u30 19u00 tot 19u45 19u45 tot 20u30 
Latten op vleugelpoot Latten op Small Latten op small/Medium/ Large 

(spronghoogte hond) 
Latten Wedstrijdhoogte ! 

 Wachten en release  Wachten en release  Startsequentie met sprong 
en tunnel 

 Startsequentie combi met min 5 toestellen 

 3 sprongen aanleren 
- Meelopen 

 3 sprongen aanleren 
- Vooruitsturen 

 3 sprongen vooruit 
zelfstandig sturen 

  Cik en cap in combinatie 
met 3 sprongen 

 Cik en cap in mini parcours (TAP/ Graad 1 
gerelateerd) 

 Cik aanleren begin  Cik uitwerken tot op 1,5m 
afstand 

 Franse en Belgische wissel 

  Human arrow 

 Kabai Cross aanleren 
 

 Cap aanleren begin  Cap uitwerken tot op 1,5m 
afstand 

 Tunnel met sprongen, zak, 
muur gecombineerd. 

 Tunnel in miniparcours 

 Blinde tunnelingang aanleren met Franse 
en Belgische wissel 

 Tunnel  begin aanleren   Tunnel uitbreiding  2on 2off op volledige brug 
op krukjes  tot 
schraaghoogte 1m 

 2on2off op volledige brug schraaghoogte 
naar wedstrijdhoogte 1m20/1m30 

 2on 2off aanleren vlak op 
grond (shapen!!!) 

 2on 2off aanleren hellend 
vlak op krukje (shapen!!!) 

 Weave rechtdoor 12 palen 
+ ingangen rechts en links 
90 en 45 graden, opening 
30cm en 15cm 

 Weave rechtdoor 12 palen + ingangen 
rechts en links 90 en 45 graden, opening  
vanaf 15 cm naar gesloten 

 Weave rechtdoor 4 palen 
Opening 40cm 

 Weave rechtdoor 6 palen 
Opening 40cm 

 Aanleren band en 
vertesprong met 2 
toestellen ervoor en 
erachter 

 Wip afwerken neergaande wip 
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 Spelen met de hond 

 
 
 
 
 
 
 

 Aanleren zak en muur met 
1 toestel  ervoor en achter 

 
 
 
 
 
 
 

 Opgaande wip aanleren 

 
 
 
 
 
 
 

 Kapel afwerken wedstrijdhoogte 

 Pootbesef 
- Krukje 
- Mikado 
- Kegels met stok 
- Ladder 
- Teiltje 

 Bangen van de wip  Kapel aan leren  
schraaghoogte 

 Bouncing rechtdoor en bochten 

   Bouncing rechtdoor  Japanese wissel, S-Line aanleren 

   Out aanleren  Stuurwerk en lijnen inzien 

   Stuurwerk en lijnen inzien  Serpentine 2 manieren in parcours 
verwerken 
- Duwen, trekken 
- Trekken, duwen 

   Serpentine 2 manieren 
aanleren 
- Duwen, trekken 
- Trekken, duwen 
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Bijlage Agility bij huishoudreglement Bollie 

Om de groepssfeer te behouden en geen ongevalletjes te bekomen vragen wij om volgende punten in acht te nemen.  

Elk incident is uw eigen verantwoordelijkheid, de hondenschool alsook instructeurs dragen hier geen schuld aan. 

☞ Honden zijn stééds aangelijnd zodra ze de auto verlaten, dit zowel op als naast het trainingsveld. 

☞ Iedere hond wordt uitgelaten voor aanvangst van je lesuur. 

☞ Elke behoefte die gedaan wordt op het trainingsveld wordt beboet met 1€, en dient ook opgeruimd te worden 

☞ Slipkettingen, stroppers zijn ten strengste verboden in de hondenschool alsook in agility. 

☞ Ieder aan de les deelnemend lid neemt zijn verantwoordelijkheid om het trainingsveld mee op te stellen en af te  

    ruimen met respect voor het materiaal. 

☞ Ieder deelnemend lid zorgt dat hij/zij 20minuten voor aanvang van de les aanwezig is. WARMING UP & COOLING DOWN  

     is de verantwoordelijkheid van de geleider (kwetsuren). 

☞ Ieder deelnemend lid registreert zich met naam op de aanwezigheidslijst (inzake vooruitgang in het 

    lessenpakket op te volgen) 

☞ Er worden GEEN honden toegelaten op het trainingsveld wanneer deze geen oefeningen aan het uitvoeren zijn  

    op vraag van de instructeur of bestuur. 

Wanneer men dit niet naleeft na herhaaldelijk aanspreken door de lesgevers/verantwoordelijke, zal men na overleg met bestuur de 

terreinen moeten verlaten. 


