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Hoopers 
 

 

Hoopers is een leuke, nieuwe en volwaardige hondensport. Deze 

sport is geschikt voor elke hond en elke geleider, jong en oud kan 

deelnemen aan deze geweldige hondensport.  

Het aanleren van deze hondensport gebeurt “drukvrij”. 

Het is tenslotte de bedoeling dat het vooral leuk blijft. Aangepaste 

hindernissen zorgen voor 

een minimale lichamelijke belasting voor zowel de hond als de 

geleider. 

  

De hindernissen bestaan uit Hoopers, tonnen en tunnels. 

Alles gebeurt laag bij de grond. Er zijn dus geen sprongen of 

hoogtetoestellen en de parcours voor 

de hond bestaan uit vloeiende lijnen. 

  

Hoopers kan naast elke andere hondensport beoefend worden, 

zonder dat dit conflicten geeft. 

De minimale lichamelijke belasting bij Hoopers zorgt ervoor dat het 

een sport is voor alle honden in alle leeftijden; pups, jonge honden 

en ook oudere honden. 

  

Uiteindelijk kan de hond een parcours zelfstandig afleggen op stem- 

en lichaamsaanwijzingen van 

de geleider, die daarbij op één plek blijft staan en dus niet hoeft mee 

te lopen. 

De geleider dirigeert de hond op afstand.  

Dit maakt de sport daarom ook geschikt voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 

  

Hoopers is FUN !! 
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HOOPERS 

 

Bij de hondensport Hoopers rent de hond door hindernissen als Hoopers, 

tonnen en tunnels. In vergelijking met andere hondensporten is het vrij 

laagdrempelig en geschikt voor de meeste hondenrassen. 

De hindernissen die gebruikt worden bij Hoopers zijn laag bij de grond, dus de 

hond hoeft niet te springen. De parcoursen bestaan dan ook uit vloeiende 

lijnen. 

Een begeleider geeft de hond op afstand aanwijzingen maar loopt zelf niet 

mee. 

 

Hoopers is een geschikte hondensport voor een zeer brede doelgroep. Omdat 

de handler stil blijft staan, kan de sport ook uitgeoefend worden door iemand 

met een lichamelijke beperking. Het is een goede sport om de band tussen 

begeleider en hond te versterken. Hoopers is ook goed te combineren met 

andere hondensporten. 

In principe kan elke hond vanaf 12 maanden meedoen met een Hoopers 

wedstrijd. Wel is het handig dat de hond eerst een gewone puppycursus heeft 

doorlopen voordat hij aan een Hoopers training begint, zodat hij 

basisvaardigheden kent qua gedrag en gehoorzaamheid. 

Om een Hoopers parcours te kunnen lopen met je hond, heb je een aantal 

attributen nodig. Hieronder staan ze op een rij. 

Hoopers 

Dit zijn aluminium buizen, en dus licht en stevig. De buizen zijn vervormd tot 

halve boog die in het parcours wordt gebruikt als obstakel. 
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Targetschijven 

Targetschijven worden gebruikt om de hond tijdens een training in het 

parcours van doel (target) naar doel te sturen. Deze schijven zijn buigbaar en 

gemaakt van hond vriendelijk materiaal. 

Tonnen 

Tonnen zijn ook hindernissen in een Hoopers parcours en net iets minder dan 

een meter hoog. 

Genummerde bordjes 

Deze bordjes worden geplaatst bij de hindernissen in het parcours. 

 

 

Positief belonen 

Wij juichen een positieve manier van aanleren toe, waarbij 
de hond zelf moet nadenken: voer/ of spelbeloningen 
worden gebruikt, maar ook aanleren met de clicker is een 
mogelijkheid. 

 

 

Tunnels 

Tunnels zijn er in verschillende lengtes en worden gemaakt van zeildoek. Bij de 

tunnels zijn ook koppelringen nodig en zandtassen voor de stevigheid en om de 

tunnels uit te breiden. 
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Veiligheid 

Het is de bedoeling dat alle honden met minimale 
belasting deze sport veilig kunnen beoefenen. Hoopers 
aanleren aan honden met fysieke problemen behoort 
zeker en vast tot de mogelijkheden! 

 

 

Fun & plezier 

Uiteindelijk draait alles om fun en plezier: samenwerken 
met je hond zorgt ervoor dat jullie een band opbouwen.  
 
Ga ervoor!  

 

 

 

Trainingsuren 

Dinsdag;   19.00 tot 19.30 beginners   

                   19.30 tot 20.00 gevorderden  

                   20.00 tot 20.30 experts    


