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Sport en spel

Een hond heeft beweging nodig. Net als de mens. De hele dag stilzitten is over
het algemeen niet zo goed voor een lijf. Behalve dat beweging goed is voor het
lijf, is het ook heel goed voor de psyche. Beweging maakt allerlei stofjes los die
een positief effect hebben op de gemoedstoestand.
Wat een geluk dus dat honden en mensen samen kunnen bewegen. T wee
vliegen in één klap. Het vergt echter wel een beetje discipline. Op een mooie
voorjaarsdag is het niet zo’n opgave om lekker met de hond te gaan wandelen,
of om in het park even met een balletje te spelen samen met je trouwe
viervoeter. Maar op een druilerige januari ochtend, als het koud en mistig is en
zelfs de dikste jas als een dun t-shirt voelt, dan is het iets meer een uitdaging.
T och heeft je hond ook dan wat beweging nodig. Hoewel dat ook wel afhankelijk
is van de hond. Onze Spip blijft op zulke januari dagen het liefst onder zijn
dekentje liggen. Oké, voor een plasje wil hij wel even zijn neus buiten de deur
steken maar verder hoeft het van hem niet zo. Voor Bella is de hele dag binnen
zonder even buiten ravotten een dag niet geleefd. Wat het weer ook is.
Ik heb een behoorlijk vaste routine. Het meerdere keren uitlaten van een hond
hoort gewoon bij het dagritme. Het verbaast mij dan ook dat ik op druilerige
dagen veel minder honden buiten zie dan op mooie dagen. Zijn dat allemaal
honden zoals Spip? Of zijn het de mensen die misschien iets minder
gemotiveerd zijn?
Natuurlijk is alles relatief. Er zijn mensen die nauwelijks met hun honden gaan, en
er zijn mensen die dagelijks uren met hun hond wandelen en in het weekend
nog een paar rondjes agility eraan toevoegen. En alle gradaties daar tussenin
zijn vertegenwoordigd.

De hond is al vele millennia bij de mens. We zijn naar elkaar toegegroeid. De
baas lijkt vaak op de hond en andersom. Zo is het ook met sport en spel. Vaak
zal je hond bij je uitlaatgedrag gaan passen. Wat het beste is voor je hond? Ik
durf het niet stellig te zeggen. Wolven in de natuur wisselen intense activiteit
(de jacht) af met intense luiheid (dagen luieren). En ze lijken in beide situaties
even content.
De hond is vooral een sociaal dier. Zijn of haar geluk hangt denk ik vooral af van
samen zijn. Of dat nou topsport is of lekker op de bank hangen. Als het maar
samen is. Zoals altijd zal de optimale oplossing ergens in het midden liggen.
Hoe dan ook: veel leesplezier met deze achtste editie van ons e-zine!
– Henk

Dierendagaanbieding!
Het is weer bijna dierendag! Daarom heeft hondencadeautjes een speciale
dierendagaanbieding. Met de code 'dierendag2020' krijg je 10% korting op alle
Coockoo hondenspeelgoed.
(De code vul je in als je in je winkelwagen bent, in het veld 'couponcode').
Sla je slag! De actie duurt tot en met 4 oktober 2020. Veel plezier met dit leuke
speelgoed met de koddige oogjes!
Een greep uit het Coockoo assortiment:

(ook in Mint Blauw en
Appel Groen, vier maten)

Coockoo
Bumpies met
touw Strawberry
Roze

(In drie kekke kleuren)

Coockoo Swing
trektouw
€12,95

(Ook in blauw,
geel,oranje en rood, twee
maten.)

Coockoo Bobble
Paars

€8,95 – €19,95

€8,95 – €9,95
Naar de winkel
Naar de winkel

Naar de winkel

Artikel
Enkele hondensporten uitgelicht

Hondensporten
Hondensport is een activiteit waar jij
samen met je hond sport beoefent.
Het is een goede manier voor zowel
jezelf als je hond om fit te blijven. Mits
je natuurlijk een beetje oplet dat je
niet te ver gaat. Honden hebben
soms zelf geen rem en het is dus aan het baasje om ervoor te zorgen dat er
geen blessures ontstaan door te veel of te hard sporten. Zeker als je net begint
met hondensport is het van belang om het langzaam op te bouwen.
Zorg bij het sporten voor een goede warming up. Niet alleen voor jou maar
vooral ook voor je hond. En let erop dat je de hond nooit overvraagd. Laat je
hond geen dingen doen die hij of zij (nog) niet kan. Je hond zal het vaak toch
proberen als je het vraagt en dat kan ernstige blessures of zelfs verwonding tot
gevolg hebben. Dat kan nooit de bedoeling zijn van fijn sporten met je hond.
Onthoud altijd dat je niet hoeft te winnen om heel veel plezier te hebben bij de
hondensport!
Naast het fysieke element is hondensport ook een uitstekende manier om de
band met je hond te versterken. Je werkt immers samen om een bepaald doel
te bereiken. Dat samenwerken is iets waar je hond enorm veel plezier uithaalt.
En jij vast ook!
Er zijn heel veel hondensporten. Laten we er een paar uitlichten.
Agility
Bij agility begeleid je jouw hond over een parcours met allerlei obstakels en
hindernissen. Daarbij moet je hond ieder element van het parcours goed
afwerken. Onderdelen van een agility-parcours kunnen zijn: een tafel, een
tunnel, een wip, een slurf, een schutting, een slalom en zo nog meer obstakels.
Bij ieder obstakel zijn er regels hoe deze te nemen. Zo kan het zijn dat je hond
op de tafel een bepaald aantal seconden af moet liggen voor jullie verder
mogen.

Agility is dus typisch een sport waar hond en begeleider heel goed moeten
samenwerken. Het is ook een sport waarbij de hond ieder object moet leren.
Dat is op zich al een fijn samenwerkingsproject!
Canicross
Bij canicross gaat het om lange afstanden hardlopen. Deze tak van sport is bij
uitstek geschikt voor bijvoorbeeld sledehonden zoals de husky. Maar ook andere
honden gebouwd voor het draven over lange afstanden zullen deze sport
heerlijk vinden.
Jij en de hond leggen een parcours af, veelal over onverharde ondergrond.
Daarbij heb je de hond aangelijnd door middel van een heupgordel. De hond
mag trekken, sterker nog, de hond moet trekken. Zo leg je samen het parcours
zo snel mogelijk af.
Flyball
Flyball is één van de weinige teamsporten in de wereld van de hondensport.
T wee teams van meerdere honden en begeleiders nemen het tegen elkaar op
in een estafette. De honden rennen over een aantal hordes naar een eindpunt
waar ze een bal pakken (uit een machine of uit de hand geworpen) en rennen
terug naar hun baasje. Het team dat het eerste alle honden een bal heeft laten
terugbrengen wint.
Dit is een heel actieve en opwindende sport. Zowel om te doen als om naar te
kijken. Vooral wat kleinere, super actieve honden zoals Jack Russell terriërs zullen
deze hondensport erg waarderen. Maar natuurlijk zal iedere hond die iets met
balletjes heeft hier veel plezier aan beleven. Het gaat immers om de lol, niet
om het winnen!
T reibball
Dit is een redelijk onbekende sport in Nederland. Bij treibball is het de bedoeling
dat je hond een grote bal met de neus of het lijf naar jouw toe duwt. Dit vergt
de nodige concentratie en coördinatie. Je hond zal verschillende disciplines
moeten leren voor deze sport kan worden beoefend.
Zoals zo vaak is de weg naar het beheersen van de sport minstens zo leuk als
de sport zelf. Het grote voordeel van treibball is dat je het ook met oudere
honden of honden met een fysieke beperking kan doen. Op dit filmpje zie je in
het kort een stappenplan hoe je samen met je hond treibball kunt leren
beheersen: https://www.youtube.com/watch?v=jXP_bbeolKc
Frisbee
Het concept van deze hondensport lijkt simpel: je gooit een frisbee en je hond
vangt hem en brengt de frisbee terug. Het is echter een hele explosieve en
actieve sport waarbij veel behendigheid komt kijken. Je moet zelf ook de nodige
vaardigheid in het werpen van een frisbee krijgen. Dit is een sport waarbij zowel
begeleider als hond de sport moeten leren beheersen.

Let erop dat bij deze sport veel gesprongen word door de hond. Dat betekent
dat je het niet te lang achter elkaar moet doen, niet te vaak en vooral zorgen
voor een goede begeleiding. Blessures aan gewrichten door het vele springen
liggen altijd op de loer.
Doggydance
Dit is een hondensport waarbij begeleider en hond heel nauw samenwerken.
Het is de bedoeling dat jij en je hond op muziek een dansroutine uitvoeren.
Mens en hond in perfecte harmonie. Daarbij kun je synchroon met je hond
allerlei bewegingen uitvoeren maar ook samen met je hond mini-routines
oefenen zoals op de muziek je hond tussen je benen laten slalommen terwijl je
loopt. De mogelijkheden bij doggydance worden eigenlijk alleen beperkt door je
eigen verbeelding.
Speuren
Het speuren is één van de oudste manieren waarop de mens en de hond
samenwerken. Daarbij maakt de mens gebruik van het superieure
reukvermogen van de hond. Er wordt vooraf een geurspoor uitgezet, veelal in
landelijk of bosrijk terrein. Dan ga je samen met je hond het spoor volgen.
Daarbij zul je de nodige obstakels tegenkomen zoals een beek of moeilijk
begaanbaar terrein. Ook zal hier en daar het spoor in een cirkel gaan of even
onderbroken zijn. De hond moet dan uitvogelen waar het spoor verder gaat.
Dit is voor zowel hond als begeleider een heerlijke manier om lekker buiten
samen bezig te zijn. Het kan ook aangepast worden aan de fysieke
mogelijkheden van zowel hond als begeleider. Dus het is een hondensport die
geschikt is voor vrijwel alle honden en begeleiders.

Column
Sport is een spel
Sporten is gezond. Dat is een
veelgehoorde uitspraak. En ik denk dat
het binnen bepaalde kaders ook klopt.
Zowel mens als hond zijn zo in elkaar
gezet dat bewegen goed is voor het
lijf en voor het hoofd.
T och heb ik na mijn korte en verre
van illustere tenniscarrière in mijn
tienerjaren, nooit meer tot een sportclub behoord. Dat heeft alles te maken
met mijn afkeer van clubs. Ik ben een individueel ingesteld persoon. T rainers,
leraren, bazen, ze behoren allemaal tot de groep die ik waar mogelijk vermijd.
De kans dat je mij op een vrije avond rond ziet huppelen op een voetbalveld

onder het appel van een trainer is zo dicht bij nul dat de afstand tussen de
grasspriet en de noppenschoen op de Grand Canyon lijkt.
Waar ik ook niet zo van hou (understatement) is fanatisme en hysterie. Beide
komen in de sport nogal eens voor. Ook op amateur niveau. Dat fanatisme leidt
nogal eens tot blessures. Een te hard ingezette tackle, een smash die wel heel
erg op de persoon was gericht, een scheidsrechter die horizontaal het veld
verlaat omdat hij of zij een ietwat andere kijk had op een gegeven situatie. Het
zijn allemaal dingen waar ik een broertje dood aan heb.
Sport is een spel. Dat vergeten sommige mensen wel eens. Ook in de
hondensport kan dat gebeuren. Vriendschappelijk de competitie aan gaan kan
heel leuk en sfeerverhogend zijn. Maar zodra men vergeet dat het allemaal niet
van levensbelang is, kan het fout gaan.
Een hond verliest niet door onwil. Die doet altijd zijn of haar best. Misschien doet
de hond net even niet wat de begeleider op dat moment wil, en dat kan
vervelend zijn. Maar dat doet de hond niet om moedwillig de winkansen van het
baasje te saboteren. Er zijn op dat moment gewoon even belangrijkere zaken
tussen de hondenneusvleugels binnengezweefd.
Sport is een spel. Ook de hondensport. Niks is leuker dan een stel honden samen
met hun baasjes te zien sporten en lol te hebben. Zodra de competitie serieus
wordt haak ik echter af en gaat de lol eraf. Zoals ik een aantal jaar geleden zag:
Een competitie schaapherder die zijn collie tijdens het EK schapendrijven net
buiten de ring een klap met de riem gaf omdat hond en herder het net niet
hadden gehaald binnen de tijd. Daar walg ik van. Dan verliest de herder en de
sport.
Geniet van het sporten met je hond. En zijn er prijzen te winnen, bedenk dan dat
die zilveren beker mooi staat op de schoorsteenmantel, maar je beste maatje
tegen je aangekruld op de bank is oneindig veel meer waard!

Artikel
Hondensport is voor iedereen
Bij de term hondensport denk je misschien al gauw aan veel zweten en
snelheid. Het woord ‘sport’ heeft dat nou eenmaal in zich. Het beeld van de
topsporter met het afgetrainde lichaam die op magistrale wijze met een
mengeling van pijn en triomf op het gezicht de finish over komt is een beeld
dat blijft hangen. Het is niet voor niks dat je op veel vazen uit de Griekse
oudheid juist sporters ziet afgebeeld. Sporters worden vaak gezien als de helden
in vredestijd.
Het hoeft echter niet zo te zijn. Iedereen die een hond heeft kan een
hondensport bedrijven. Eenvoudig met je hond gaan wandelen is in feite al aan

hondensport doen. Wil je daar een doel aan koppelen, wat helpt bij de
motivatie, dan kun je bijvoorbeeld gaan geocachen met je hond. Of je
installeert een fitness app op je telefoon die bijhoudt hoeveel je hebt
gewandeld en waar. Op die manier kun je er zelfs een trainingsschema aan
vastknopen.
Speuren is ook een vorm van wandelen met je hond. Je moet dan wel je hond
volgen in plaats van andersom. Ook hier kun je het net zo moeilijk of makkelijk
maken als je wilt.
Dan zijn er nog de hondensporten waar je zelf niet zo heel veel hoeft te
bewegen. Bijvoorbeeld bij flyball. Ideaal als je zelf wat minder goed ter been
bent, maar toch de spanning en sensatie van een teamsport wilt meemaken.
Nog een optie is het puzzelen met honden. Ook dat is een vorm van sport. Het
woord hersengymnastiek is niet voor niets uitgevonden!
Sporten op topniveau is niet voor iedereen weggelegd. Maar sport in het
algemeen, daar kan iedereen op de een of andere manier aan meedoen. En
dat geldt ook voor de hondensport. Dus ook voor de oudere hond of de hond
met lichamelijke beperkingen is altijd een vorm van hondensport te bedenken
die plezier en uitdaging geeft.
Het is goed voor jong en oud en mens en hond. Lekker samen bezig zijn. Het
plezier van samen een taak volbrengen. En of je nou eerste of laatste bent, je
hebt het toch maar mooi samen gedaan!
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Naar de nieuwste column op
hondencadeautjes.nl
Het regent weer nieuwe en soms
verwarrende coronamaatregelen.
Mag ik nou wel of mag ik nou niet
trouwen met meer dan vier mensen
erbij? In de kerk wel, daarbuiten niet. Mag ik nou wel mijn club aanmoedigen of
moet ik stilletjes genieten? Vorige week bleek dat in stilte genieten de regel
was. Sterker nog, deze week zijn alle sportwedstrijden helemaal afgelast. Geloof
ik. Op het moment dat je dit leest kan alles al weer anders zijn. Hoe dan ook, de
tweede coronagolf is op gang gekomen en de voor- en tegenstanders van de
maatregelen discussiëren er weer op los. Soms heftig.
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