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Uitgelicht

Het onderdeel is niet meer weg te 

denken van NSPS evenementen: 

agility. Hoe populair de agility is, 

bleek wel op de Promotiedag van 

Jong NSPS, daar hebben bijna 50 

combinaties het agility parcours 

afgelegd! Tijdens diezelfde 

Promotiedag kwamen er ook 

genoeg combinaties die voor het 

eerst meededen aan de agility en 

niet precies wisten wat ze konden 

verwachten. Daarom in dit artikel 

tekst en uitleg.

Spelregels
Bij de agility is het de bedoeling dat 
begeleider en pony het parcours in een 
zo snel mogelijke tijd afleggen. Maar niet 
alleen de snelheid is belangrijk, want fou-
ten leveren strafsecondes op. Wanneer 
een pony één van de onderdelen niet 
uitvoert, zal de jury er op toezien dat de 
begeleider 15 seconden probeert. Hierna 
geeft de jury een seintje dat dit onderdeel 
overgeslagen kan worden. Voor de agility 
zijn geen specifieke kledingvoorschriften, 
ook is er geen bijzonder tuigage nodig. 
Wel dienen deelnemers tot 18 jaar tijdens 
de agility aan de hand een cap te dragen. 
Bij de agility onder het zadel is de cap 
uiteraard ook verplicht. Het parcours mag 
worden afgelegd met de pony aan het 

halster of hoofdstel. Het is toegestaan 
om een zweepje mee te nemen. 

Rubrieken
De agility kan op verschillende manieren 
op het programma staan. De agility aan 
de hand is de rubriek die het vaakst voor-
komt, echter kan het ook onder het zadel 
of aan de lange teugel gedaan worden. 
De regels en de onderdelen blijven gelijk. 
Het is wel aan te raden om de pony 
eerst aan de hand aan de onderdelen te 
laten wennen, voor je het parcours aan 
de lange teugel of onder het zadel doet. 
Wanneer je de pony aan de hand neemt, 
neem je namelijk een leidende positie 
in en zal je pony eerder vertrouwd raken 
met de oefeningen.

Agility
Tekst: Lisanne Joosse,

 met dank aan Tonny Edwards
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Slalom onder het zadel, gevolgd door een series balkjes 

Geschiedenis
De eerste officiële agility rubriek werd 
uitgeschreven tijden een Shetland wed-
strijddag in Maren Kessel, waarschijnlijk 
in 1996. Het Grand National Team maakte 
er kennis mee tijdens de Breed and 
Performance Show in Engeland. Vanaf 
1994 werden er door het Nederlandse 
stamboek als Gymkhana’s georganiseerd. 
Dit zijn ook een soort behendigheidswed-
strijden, echter wordt hier tegelijkertijd 
tegen elkaar gestreden. Ook werd er toen 
begonnen met een poetsproef voor de 
peuters en kleuters. Later is er ook nog 
de Lead Rein nuttigheid bijgekomen voor 
deze leeftijdsgroep. Dit is een aangepast 
agility parcours, dat niet op tijd maar op 
punten gaat.
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Oefenen
Het is verstandig om voorafgaand aan 
een agility-wedstrijd thuis te oefenen. 
Zo kan de pony rustig wennen aan de 
onderdelen die in de agility voorkomen en 
kun je de pony stap voor stap uitleggen 
wat de bedoeling is van het onderdeel. 
Daarnaast is het belangrijk dat je pony 
netjes met je mee loopt, ook dit kun 
je thuis oefenen. Hieronder worden de 
terugkerende onderdelen behandeld en 
zullen we tips geven over het voorberei-
den van dit onderdeel.

Onderdelen
Slalom
De slalom bestaat uit een rijtje pionnen 
waartussen een zigzag beweging wordt 
gemaakt. Het is de bedoeling dat bege-
leider en pony dezelfde beweging langs 
de pionnen maken en uiteraard geldt hoe 
sneller, hoe beter. Om deze oefening 
goed te kunnen uitvoeren is het vooral 
belangrijk dat je pony je overal volgt. 
Autoband
Dit onderdeel kan in het begin erg lastig 
zijn, maar als de pony niet bang is voor de 
band en weet wat er van hem verwacht 
wordt, is het een makkie! De bedoeling 
is dat de pony met zijn voorbenen in 
de band staat. Dit kun je op meerdere 
manier leren, welke manier het beste 
is hangt van de pony af. Loop de eerste 
keer met je pony naar de band toe en 
laat de pony voor de band stoppen. Veel 
pony’s zijn nieuwsgierig en zullen aan de 
band gaan snuffelen. Sommige pony’s 
zijn zo nieuwsgierig dat zij al vanzelf met 
hun voorbeen richting de band bewegen, 
beloon dit uitvoerig. Zo ga je stapje voor 
stapje verder tot je pony uit zichzelf in de 
band stapt. Er zijn ook pony’s die je wat 
meer moet helpen. Bij deze pony’s til je 
een voorvoetje op en beweeg je deze 
zelf naar de band toe. Zodra één voetje 
goed gaat, loop je langs de voorkant om 
de pony heen en herhaal je hetzelfde 
met het andere voetje. Beloon voor ieder 
stapje in de juiste richting.
Fietsbanden
Deze oefening lijkt een beetje op voor-
gaande oefening, maar wordt gedaan met 
2 fietsbanden, die achter elkaar liggen. 
Hierbij is het de bedoeling dat de pony 
met de voorbenen in de ene fietsband 
staat en met de achterbenen in de 
andere. Vaak lukt deze oefening het best 
door met de pony recht op de banden 
af te lopen en op het juiste moment te 
stoppen. Daarnaast is het makkelijk dat 

je de pony vanuit stilstand ook nog wat 
kunt sturen, dus een stapje naar links of 
naar rechts, of een klein stapje voor of 
achterwaarts. Het is ook verstandig om 
de pony te leren dat de banden ook wel 
eens tegen de hoeven of benen kunnen 
komen wanneer de pony op de band 
stapt in plaats van erin.
Hindernis
In de meeste agility parcoursen komt een 
klein sprongetje voor. Veel pony’s vinden 
het erg leuk om te springen en hebben 

dit kunstje zeer snel in de gaten. Eventu-
eel kun je rustig beginnen met een balkje 
op de grond en deze steeds een beetje 
verhogen. Zodra de pony springt, gelijk 
uitvoerig belonen.
Evenwichtsbalk
De hindernis kan ook gebruikt worden als 
evenwichtsbalk. Hierbij is het de bedoe-
ling dat de begeleider over het balkje van 
de ene naar de andere kant loopt. Het 
is belangrijk dat de pony netjes naast je 
mee loopt. Als hij dit doet, kun je namelijk 
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Stapje voor stapje parkeren in de fietsbanden 

Evenwicht vinden op de evenwichtsbalk 
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Netjes met twee voetjes in de autoband 
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makkelijk de hals van de pony gebruiken 
om jezelf te ondersteunen. Leer de pony 
eerst naast het balkje te lopen, terwijl ook 
langs het balkje loopt. Ook kun je hem vast 
voorbereiden door tijdens het lopen met 
je hand op zijn hals te steunen en licht te 
drukken. Later kun je deze oefeningen al-
lemaal samenvoegen.
Zeil
Het zeil is ook één van de vaste onderde-
len van het agility parcours. Het zeil wordt 
meestal op de grond vastgelegd met 2 
balken, die in de lengte van het zeil liggen. 
De bedoeling is dat je met de pony tussen 
de balken door over het zeil loopt. Het 
zeil kan in het begin erg eng zijn voor een 
pony. Het heeft een rare kleur, voelt raar 
onder de voeten en maakt een raar geluid. 
Laat ook hier weer de pony eerst aan het 
zeil snuffelen en ieder stapje in de goede 
richting wordt beloond. Wanneer je de pony 
geduldig laat wennen en aanmoedigt, maar 
niet dwingt, zal de angst verdwijnen en kun 
je deze hindernis zonder stress nemen.
Achterwaarts
Ook het achterwaarts gaan is een oefe-
ning die laat zien hoe groot de controle 
over de pony is. Het beste kun je de pony 
stapje voor stapje leren achterwaarts te 
gaan. Vraag in het begin niet te veel, want 
de spieren van de pony worden hierbij 
hard aan het werk gezet. Probeer je pony 
ook achterwaarts te vragen met zo min 
mogelijk druk, dat is voor jullie beiden 
fijner. Er bestaan veel manieren om je pony 
achterwaarts te vragen, eventueel met een 
stemcommando. Zo kun je de pony leren 
achterwaarts te gaan op het moment dat jij 
er voorstaat en naar hem toe loopt. Je kunt 
ook werken met lichte druk op de neus, 
borst of het halster. Als laatste kun je ook 
een handgebaar gebruiken. Hoe langer je 
dit oefent, hoe makkelijker en sneller het 
zal gaan.
De onderdelen van de agility zijn thuis pri-
ma na te maken. Oefen niet alle onderdelen 
in één keer en oefen niet te lang. Wees ook 
tevreden met kleine stapjes, vooral in het 
begin. Op die manier zal de pony met meer 
plezier meedoen aan het parcours. Het is 
belangrijk dat eerst de techniek goed is, 
daarna kun je gaan werken aan de snelheid. 
Hoe meer je met je pony bezig bent en oe-
fent, hoe makkelijker de pony wordt en hoe 
sneller hij nieuwe dingen zal leren. Dat is 
vooral heel fijn op het moment dat de orga-
nisatie weer een nieuw onderdeel verzint. 
De onderdelen en het parcours worden niet 
van tevoren aangekondigd, maar als je zelf 
vaak oefent en hierin ook wat creatief bent, 
kunnen jij en je pony alles aan!
We wensen jullie veel oefenplezier en ho-
pen jullie natuurlijk terug te zijn tijdens één 
van de NSPS-evenementen!
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Smal poortje 

In een drafje over het zeil 


