Dogdance
Dogdance, ook wel canine freestyle, doggy dance of heelwork
to music genoemd, is een tamelijk nieuwe hondensport die uit
Amerika is overgewaaid en in heel Europa snel aan
populariteit wint. Het is een sport waarbij je samen met je
hond op muziek diverse (gehoorzaamheids)oefeningen
uitvoert in de vorm van een routine of dans. Het is een
ontzettend leuke sport waarbij fysiek en mentaal veel wordt
gevraagd van hond én baas. Geen enkele routine is hetzelfde, omdat altijd
wordt uitgegaan van de mogelijkheden en voorkeuren van de individuele hond.

Wat is dogdance?
Dogdance is ontstaan uit allerlei
verschillende gehoorzaamheidsoefeningen
die aan elkaar werden gekoppeld en waar
vervolgens een liedje bij werd gezocht.
Om een routine te maken, is het
noodzakelijk dat de hond een goede
basisgehoorzaamheid heeft. Maar de
oefeningen zijn steeds creatiever en
veelzijdiger geworden, al is het
uitgangspunt altijd dat je uitgaat van de
natuurlijke bewegingen van de hond.

Dogdance is ontstaan uit obedience: een wedstrijdsport waarbij
gehoorzaamheidsoefeningen perfect moeten worden uitgevoerd en elke fout met aftrek
van punten wordt bestraft. Omdat veel mensen obedience veel te strak vonden, is
dogdancing ontstaan. Dogdance combineerde obedience-oefeningen met nieuwe
oefeningen waarbij een bijpassend muziekstuk werden gezocht en waarbij mensen zelfs
complete verkleedpartijen voor de hond en henzelf bedachten en daarmee een dans
(routine) ontwierpen die meer op een complete show ging lijken.
Het leuke van dogdance is dat de eigenaar altijd moet uitgaan van de (on)mogelijkheden
van de hond. Er zijn basisoefeningen zoals de weave, roll over, touch, high five en nog
tientallen andere oefeningen, maar elke hond heeft zijn of haar eigen voorkeuren.

Heelwork to music en freestyle
Er is een duidelijk verschil tussen heelwork to music en freestyle. Bij heelwork to music
werkt de hond onaangelijnd links of rechts van de geleider (of in een andere positie vlak
bij hem); in ieder geval mag de hond niet verder dan twee meter van de geleider af zijn.
Minstens de helft van de oefeningen moet in die positie worden uitgevoerd en heelwork
to music bestaat dus voor het grootste gedeelte uit volgwerk. Er kunnen ook andere
oefeningen gebruikt worden, zoals zijwaarts stappen, zweven, rondjes draaien of ergens
omheen lopen. De geleider mag tijdens een oefening gaan zitten of liggen.
Bij freestyle werkt de hond ook onaangelijnd, maar kunnen de oefeningen in elke positie
voorkomen en dus ook op afstand van de geleider. Het aantal oefeningen of
mogelijkheden is bij freestyle veel groter en er is nog nauwelijks sprake van volgwerk.
Bij freestyle mogen rekwisieten en/of kostuums gebruikt worden. Bij freestyle worden
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allerhande leuke trucjes gebruikt, zoals buigen (speelbuiging), tussen de benen
doorlopen (weave), ronddraaien om de eigen as, over de rug van de geleider springen,
achteruit lopen, high five geven, zwaaien met de voorpoot, enzovoort. De oefeningen
kunnen door elkaar heen worden gebruikt en worden op bijpassende muziek uitgevoerd.
De moeilijkheid begint pas als het geheel moet worden uitgevoerd op de maat van de
muziek.

Nederland en België
Inmiddels worden in Nederland en België al meerdere wedstrijden dogdance
georganiseerd. Veel hondenscholen geven hier ook cursussen in. Om deel te nemen aan
wedstrijden, hoeft de hond geen stamboom of werkboekje te hebben en er hoeven geen
testen of verplichte oefeningen te worden afgelegd.
Er zijn zes wedstrijdklassen voor beginners, voor de iets ervarener combinaties en voor
de vergevorderden. Bij de beginners mag nog met beloningen in de ring worden gewerkt.
Bij de gevorderden mag dat niet en mogen er ook geen hoorbare commando’s gegeven
worden.
Een dogdanceroutine wordt beoordeeld op gevarieerde bewegingen die geen schade aan
de hond mogen aanbrengen. Daarnaast ook op vloeiendheid van bewegingen van hond
en geleider en muziekinterpretatie. Er zullen punten gegeven worden voor de
verschillende bewegingen, natuurlijk rekening houdend met het ras. De muziek moet bij
de routine passen en vooral iets extra’s aan het geheel van de routine geven. Als de
hond veel blaft, resulteert dat in puntenvermindering.

Klasses
Er zijn zes verschillende klasses:
1. Starters.
Voor handlers en honden die nog nooit eerder een wedstrijd hebben gelopen. In
deze klasse is het toegestaan om de hond aangelijnd te laten lopen. De routine
heeft een duur van 2 - 2,5 minuten.
2. Beginners.
Voor handlers en honden die al wedstrijden hebben gelopen, maar nog geen
klasse hebben gewonnen of twee keer een 8 behaald hebben. In deze klasse is
het niet toegestaan om de hond nog aangelijnd te hebben en het gebruik van
voerbeloningen zorgt voor een vermindering in punten. De routine heeft een duur
van 2,5 - 3 minuten.
3. Novice.
Voor honden die de beginnersklasse hebben gewonnen of twee maal een 8
behaald hebben. In deze klasse is het gebruik van voerbeloningen verboden en dit
levert een diskwalificatie op. De routine heeft een duur van 3 - 3,5 minuten.
4. Intermediate.
Voor honden die de novice-klasse hebben gewonnen of twee maal een 8 behaald
hebben. In deze klasse is het voergebruik verboden en dit levert een
diskwalificatie op.
5. Advanced.
Voor honden die de intermediate-klasse hebben gewonnen of twee maal een 8
behaald hebben. In deze klasse wordt er een mate van perfectie verwacht tussen
hond en handler. De routine heeft een duur van 3,5 - 4 minuten.
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6. Innovation.
Deze klasse is voor pairs en groepen en ook voor één handler met meerdere
honden.

Voor wie?
Dogdance is een sport voor iedereen die graag met de hond traint en die dansen en
muziek leuk vindt. De oefeningen worden altijd aangeleerd via positieve
trainingsmethoden.

Bron:
1. Nederlandse Dog Dance Bond: www.nddb.nl.
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