Flyball
Flyball is een hondensport die vanuit Amerika is overgewaaid
naar Europa. Het is een sport die is bedacht door Herbert
Wagner. In 1990 is flyball in Nederland door Otto Steijn
geïntroduceerd. Flyball is een hondensport die, hoewel het
ook op wedstrijdniveau kan worden beoefend, vooral
recreatief is. Elke hond die dol is op ballen, graag apporteert
en de basisgehoorzaamheid beheerst kan leren flyballen.

Wat is flyball?
Flyball is een hondensport die in Amerika is ontwikkeld en daar sinds 1985 officieel is
erkend. Het flyballapparaat is uitgevonden door Herbert Wagner. Hij bouwde een
apparaat dat een bal kon lanceren, zodat zijn hond voldoende beweging kreeg zonder dat
hij er zelf veel voor hoefde te doen. Later werden er hindernissen aan toegevoegd en
begon men met teams van vier tot zes honden tegen elkaar te wedijveren. Vanaf dat
moment begon deze tak van hondensport te bloeien en in 1985 werd de North American
Flyball Association opgericht. In februari 1990 werd flyball in Nederland geïntroduceerd
en werd al snel een populaire hondensport. Tegenwoordig worden bij de meeste
hondenscholen cursussen flyball gegeven.

Wedstrijdteams
Op wedstrijdniveau is flyball een teamsport, waarbij vier teams in estafettevorm tegen
elkaar strijden. Per race lopen er altijd minimaal vier en maximaal zes honden in een
team. In principe kan iedere hond van elk ras of kruising van klein tot groot flyball doen.
Er mogen bij officiële wedstrijden maar twee honden van dezelfde kruising of ras in een
team zitten.
Elke hond van een team moet over vier lage hindernissen springen om bij het
flyballapparaat te komen. Vervolgens moet de hond met zijn poot een schuin plankje aan
de voorkant van het apparaat indrukken, waardoor er via een mechanisme (arm) een bal
uit het apparaat schiet. De hond moet deze bal opvangen en hem over de vier
hindernissen mee terug nemen naar de start/finish en afgeven aan de handler. Daarna
start de volgende hond, tot het hele team binnen is. Als er hindernissen omvallen tijdens
een race, dan blijven deze gewoon liggen. De honden moeten wel het parcours nemen
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alsof de hindernissen er toch staan. Ze mogen er niet omheen lopen, maar moeten over
de omgevallen hindernis springen. Het team dat het eerst vier honden reglementair over
de finish heeft, is winnaar van de race. Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat
als eerste twee races gewonnen heeft.

Hoogte van de hindernissen
De minimumhoogte van de hindernissen is 20 cm en de maximumhoogte is 40 cm. De
hoogte van de hindernissen is altijd 10 cm lager dan de schofthoogte van de kleinste
hond van het team. Dat betekent dat wanneer er één kleine hond in een team zit, de
hindernis wordt aangepast aan zijn hoogte.

Welke honden kunnen flyball doen?
Elke hond die dol is op een (tennis)bal, goed onder appel staat en verdraagzaam is met
andere honden kan aan flyball doen. De hond moet minstens één jaar zijn en een goede
gezondheid hebben, omdat het springen over hindernissen tamelijk belastend voor de
gewrichten kan zijn. Met jongere honden kan wel al geoefend worden met het opvangen
van ballen uit de flyballmachine. Met oudere honden waarvoor het wedstrijdniveau te
zwaar is, kun je op recreatief niveau sporten, waarbij de hindernissen op het laagste
niveau worden gezet.

Gezondheid
De hond moet wel een redelijk goede conditie hebben en geen last hebben van spieren,
botten en gewrichten. Bij twijfel zal een goede instructeur vragen om een
gezondheidsonderzoek bij de eigen dierenarts te laten doen. Met name de voorpoten,
knieën, nek en rug worden bij flyball belast. De voorpoten bij het afremmen voor het
flyballapparaat, de knieën bij het draaien, de nek bij het vangen van de bal en bij het
draaien en de rug bij het remmen en draaien. De wat grotere rassen zijn vaak op die
punten wat gevoeliger, omdat ze meer gewicht te verplaatsen hebben.

Bron:
1. http://www.flyballcompetitie.nl
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