Informatieboekje toestellen en parcours
Voor Agility 1 cursisten van
K.C. Gooi en Eemland

Dit is een uitgave van: Kynologenclub Gooi- & Eemland, Hilversum.
Uitgave: Augustus 2016
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van KC Gooi- en Eemland.

Inleiding
Tijdens de agility lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende toestellen die
samen een parcours vormen. In dit boekje geven we allereerst een overzicht van de
verschillende soorten toestellen. Daarna laten we zien hoe een parcours wordt
opgebouwd.
Het is gebruikelijk dat de instructeur voorafgaand aan de les een parcours, met
daarin verschillende toestellen, ontwerpt. Dit parcours wordt door de instructeur op
het veld uitgelegd door middel van latjes (paaltjes). Op deze manier zou door middel
van de latjes op het veld en de bijbehorende tekening, het parcours opgebouwd
kunnen worden. De instructeur zorgt ervoor dat deze latjes op de juiste afstand van
elkaar op het veld liggen. De toestellen hoeven dan alleen nog maar tussen of op de
latjes te worden geplaatst.
Hoe dit eruit ziet laten we zien aan de hand van een aantal voorbeelden.

De toestellen
Hieronder een overzicht van de verschillende toestellen. De eerste afbeelding geeft
weer hoe het toestel er uitziet (foto). De afbeelding links daarvan geeft aan hoe dit
toestel er uitziet op een parcours en hoe deze wordt uitgelegd op het veld.
Hieronder ter verduidelijking een voorbeeld:
Rood:
Geel:
Blauw:

Dit is een afbeelding van de slurf. Zo ziet het toestel eruit.
Zo ziet het toestel eruit op een door de instructeur ontworpen parcours.
Zo legt de instructeur het toestel uit op het veld door middel van latjes
(paaltjes). Op deze manier kan het toestel herkend worden.

Het parcours
Zoals eerder vermeld vormen een aantal toestellen samen een parcours. Hieronder
is daar een voorbeeld van te zien.
Oranje:

De linker afbeelding geeft een voorbeeld van een parcours weer zoals
de instructeur deze ontwerpt.

Groen:

De rechter afbeelding geeft weer hoe de instructeur de latjes op het
trainingsveld heeft neergelegd.

Op deze manier zou door middel van de latjes op het veld en de bijbehorende
tekening, het parcours opgebouwd kunnen worden. De instructeur zorgt ervoor dat
deze latjes op de juiste afstand van elkaar op het veld liggen. De toestellen hoeven
dan alleen nog maar tussen of op de latjes te worden geplaatst.

