Treibball
Treibball is in Nederland nog een vrij nieuwe hondensport die
steeds populairder wordt. Omdat het niet erg belastend is, is
het ook een leuke sport voor zowel jonge als oude honden of
voor honden met een beperking. En hoewel treibball
ontwikkeld is volgens het principe van schapen drijven, is
deze sport niet alleen geschikt voor herdershonden, maar ook
voor andere rassen heel leuk om te doen. Treibball is
ontwikkeld door de Nederlander Jan Nijboer, nu woonachtig in Duitsland waar
hij regelmatig workshops geeft.

Wat is treibball
Treibball heet in het Nederlands gewoon ‘drijfbal’. Het is gebaseerd op het drijven van
schapen en daarom een leuke sport voor honden die hiervoor gefokt zijn maar ook voor
andere rassen erg amusant.
De hond speelt met grote plastic lichtgewicht ballen en werkt samen met zijn baas. Het
doel is om een aantal ballen op aanwijzing van de handler in een goal te duwen. De tijd
die elke individuele hond nodig heeft om de acht ballen in doel te krijgen bepaald de
klassering tijdens wedstrijden. Momenteel zijn er echter niet veel (landelijke) wedstrijden
en wordt de sport veelal recreatief beoefend, onder andere in hondenscholen.

Spelregels
In het midden van een groot veld liggen maximum acht grote ballen. Het aantal is
afhankelijk van het niveau van de hond. Deze ballen liggen in een driehoek. De handler
staat met zijn hond in een goal. Op het teken van de handler moet de hond zo snel
mogelijk de ballen een voor een terug drijven naar de handler, waar de ballen in de goal
moeten belanden. De baas mag gebruik maken van zijn stem, handgebaren of
fluitsignalen. Op wedstrijdniveau moet iedere hond in maximaal tien minuten alle de
ballen in de goal drijven. De tijd stopt pas op het moment dat acht ballen in de goal
liggen en de hond voor de goal ligt. Tijdens wedstrijden in Nederland, België en Duitsland
zijn er ook spelvarianten van toepassing afhankelijk van het niveau. Hierbij kan een
parcours worden afgelegd met een bal, kan er geleid, genavigeerd of gestuurd worden.
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Aanleren
Bij het aanleren van treibball begint de hond met één bal. Om de hond te leren met de
snuit de bal te duwen, wordt vaak een snackje ter aanmoediging onder de bal gelegd. De
hond moet de bal wegduwen om bij de beloning te komen. De meeste honden leren op
deze manier heel snel wat de bedoeling is. Als de hond heeft geleerd om achter de bal
plaats te nemen en vervolgens de bal te duwen, kan het aantal ballen stelselmatig
worden opgevoerd. Uiteindelijk komen er acht ballen op het veld en moet de hond die
over een afstand van zo’n twintig meter zo snel mogelijk naar zijn handler brengen die
voor een goal staat.

Figuren
In sommige hondenscholen moet de hond de grote ballen in de richting de eigenaar
rollen met zijn snuit, borst en poten maar zonder in de bal te bijten aangezien bij het
echte schapen drijven de hond ook nooit mag bijten. De trainer geeft aan welke bal er
gehaald moet worden en de hond moet deze vervolgens in de richting van de trainer
rollen waarbij de bal precies tussen de voeten terecht moet komen. De trainer verandert
steeds van positie en maakt zo samen met de hond ingewikkelde figuren.
Of de hond nu met een doel of met een trainer werkt, hangt af van de hondenschool en
is ook per wedstrijd verschillend.

Welke ballen
Treibball-ballen zijn gymnastiekballen die je in een sportzaak kan kopen. Het moeten
stevige exemplaren zijn zodat ze niet gaan knallen of langzaam leeglopen als er in
gebeten wordt. Want een bal die knalt doet de hond erg schrikken. De hond moet ook
leren niet op de bal te jagen en er zeker niet in te bijten, want als je telkens nieuwe moet
kopen wordt het een dure hobby.
De maat van de bal hangt af van het formaat van de hond. Voor honden tot 40 cm
schofthoogte koop je best ballen met een diameter van 45 centimeter, voorzien voor
honden hoger dan 40 centimeter een diameter van 65 centimeter.

Bron
1. www.Treibball.nl
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