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We hebben al het mogelijke gedaan om het copyright van zowel de modellen als de fotografen te achterhalen. In het
geval dat hierin fouten werden gemaakt of enige andere tekortkomingen, bieden wij onze verontschuldigingen aan
en zijn we bereid om de gevraagde aanpassingen door te voeren in elke volgende editie.
Gedeponeerde merken: Hyperflite en K-10 zijn gedeponeerde merken van de firma Hyperflite Inc. Competition
Standard, Disc Dogs Rock!, Disc Dogs! The Complete Guide, Disc Dog Training DVD, FrostBite disc, FrostBite Pup disc,
Jawz disc, Jawz Pup disc, K-10 Pup disc, Midnight Sun disc, PAWS, SofFlite disc, SofFlite Pup disc, UV disc en PAWS
Freestyle Score System zijn eveneens gedeponeerde merken door Hyperflite Inc. Skyhoundz is een gedeponeerd
merk van PRB & Assosiates, Inc.
Copyright © 2010 door Peter Bloeme en Jeff Perry. Alle rechten voorbehouden inclusief het recht om het
geheel of een deel te kopiëren in om het even welke vorm. Niets van Disc Dogs Rock! (met uitzondering van korte
citaten in functie van een recensie in de erkende vakliteratuur) mag worden gereproduceerd, gefotokopieerd,
opgeslagen op om het even welke manier, verzonden of op om het even welke wijze vermenigvuldigd, zonder
voorafgaandelijk daarvoor schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Hyperflite Inc.
Hoewel we al het mogelijke hebben gedaan bij de voorbereiding van dit boek, garanderen we niet dat de
inhoud hetzij volledig, hetzij nauwkeurig is. We benadrukken in het bijzonder dat we niet verantwoordelijk zijn
voor de verkoopbaarheid of het gebruik voor specifieke doeleinden. Noch de uitgever, noch de auteurs kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor elke voorkomende blessure of schade aan eigendommen, verlies van inkomen of
om het even welke andere schade, inbegrepen maar niet gelimiteerd tot specifieke schade, toevallige schade, schade
door gevolg of andere schade.
Dit boek is enkel bedoeld als referentiebron en is in geen geval een substituut voor veterianair advies,
persoonlijke training, aanbevelingen van de kweker of het goede oordeel van de lezer. Disc Dogs Rock! heeft als
intentie om gebruikt te worden als één van de bronnen van informatie om zowel de hond als de begeleider te
helpen om te beginnen aan “canine disc play” of aan wedstrijden deel te nemen. Wij raden ten stelligste aan om
bij medische problemen of gedragsproblemen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een dierenarts of een
professionele trainer.
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W
aar hetSallemaal
Getting
tarted... om gaat...
Het eerste wat absoluut nodig is om met deze sport te beginnen, is het vinden van de perfecte hond.
Als je al een hond hebt, dan zijn felicitaties zeker op zijn plaats. Je huisdier is de perfecte partner om
je aan deze geweldige sport te wagen. Dit kan misschien verrassend overkomen als basisstelling. Maar
als rechtschapen hondenliefhebber heb je waarschijnlijk een liefhebbende en welwillende kameraad
aan je voeten liggen, die er ongeveer alles voor over heeft om samen met jou plezier te maken. Jouw
gezelschap is met uitzondering van eten, water en af en toe een romantische knipoog naar het andere
geslacht veruit het belangrijkste in zijn leven.
Als je nog geen hond in je leven hebt, kan je steeds eens te rade gaan bij een asiel of een organisatie
die honden herplaatst. De meeste asielhonden zijn fantastische dieren die meer dan geschikt zijn om
aan “disc sport” te doen. De meeste asielen hebben prachtige honden voor weinig of geen geld. Vanaf het
moment dat de hond over de juiste fysieke en mentale eigenschappen beschikt om aan sport te doen,
kan dit zelfs een fantastische keuze blijken. Tot op de dag van vandaag, zijn er minimum 5 asielhonden
die het tot Wereldkampioen hebben gebracht. En met zoveel honden beschikbaar, geeft het redden van
een hond je bovendien een goed gevoel.
Ligt je hart bij een bepaald ras, doe dan ook even de moeite om contact op te nemen met het
asiel. Veel reddingsorganisaties zijn rasgericht of worden geleid door fanatici van een bepaald ras.
Zo zijn er wel wat raszuivere Border Collies die werden aangekocht aan de hand van hun adorabel
uitzicht, enkel maar om er later achter te komen dat ze door hun hyperactiviteit meer hond waren dan
ze aankonden. Dit type hond komt dan in een asiel terecht, en heeft dus de perfecte eigenschappen om
een fantastische “disc dog” te worden.
Elke hond, of hij nu raszuiver is of een kruising, heeft
verschillende fysische en mentale eigenschappen. Dit kunnen
sterke punten zijn, maar ook zwakheden zoals bijvoorbeeld
grootte, snelheid, uithouding, sprongkracht en intensiteit.
Dezelfde kwaliteiten die van een hond een perfecte hoeder,
sporthond of een fantastische “disc dog” maken, kunnen er
ook voor instaan dat diezelfde hond niet echt geschikt zal
zijn als huishond. Australische Herders hebben bijvoorbeeld
een onuitputtelijke voorraad aan energie en de intensiteit
waarmee ze alles doen, maakt van hen dus een fenomenale
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“disc dog.” Daarentegen, als diezelfde hond in een gezin komt met kleine kinderen, kan het zijn dat hij
ze begint bij elkaar te drijven en in de enkels te knappen, alsof het schapen waren!
Het komt er dus op neer dat je goed kijkt naar de karakteristieken die gewoonlijk met een
bepaald ras worden geassosieerd, dit zal je helpen bij de keuze van je hond. Zo blijkt dat dieren met
een langer type snuit en lange poten, een betere kans hebben om een schijf uit de lucht te vangen dan
miniatuurrassen en honden met een kort opgestuikte neus. Door de fysische beperkingen van dit soort
rassen is het misschien beter om voor een ander ras te kiezen dan je oorspronkelijk in gedachte had.
Eens de keuze werd gemaakt, is het één van je verantwoordelijkheden om als trainer te herkennen
welke speciale kwaliteiten jouw hond heeft en hiermee te gaan werken. Zo zal bijvoorbeeld een
speurhond eerder geneigd zijn om sporen te vinden, een werklijn zal onvermoeibaar zijn, een staande
hond zal eerder meer concentratievermogen aan de dag leggen, enzovoort. Een goede bron om even
na te kijken welke karakteristieken bij welke rassen behoren is “Toepoels Hondenencyclopedie” van J.
Hiddes. Dezelfde kenmerken die je bij rashonden kan terugvinden, zullen ook aanwezig zijn in kruisingen,
echter wel in andere mate. Ervaren mensen bij het asiel kunnen je ook helpen bij het bepalen van de

Asielhonden – Asielhonden zijn algemeen gezien fantastische “Disc Dogs.” Hoewel de meeste
mensen denken dat Border Collies, Australische Herders, Labradors en Golden Retrievers de
beste rassen zijn, is dit niet helemaal waar. Een geliefde hond is een fantastische “Disc Dog”
en weinig honden zijn meer geliefd dan honden die uit een benarde situatie werden gered.
— Jeff Perry, 1989 World Champion
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karakteristieken van de hond in kwestie. Zij kunnen een idee geven van welke rassen er werden gekruist,
en welke eigenschappen de hond waarschijnlijk in zich zal dragen. Deze informatie, gekoppeld aan je
eigen kennis en ervaring zullen hoogst waarschijnlijk volstaan om een verstandige keuze te maken. Er
bestaan uiteraard honden die een uitmuntende “disc dog” en tegelijkertijd een geweldige huishond zijn.
Zo, je hebt gekozen en jullie kunnen nu aan het echte werk beginnen. Hier begint het “disc dog”
avontuur pas echt. Een kleine waarschuwing is hier wel op zijn plaats; het beoefenen van deze sport
is een verslavende bezigheid! Eens je de hond er kennis mee hebt laten maken, is de kans groot dat hij
dingen die vroeger ongelooflijk interessant vond, plots vervagen wanneer een schijf in beeld komt. Zijn
obsessie kan er zonder probleem voor zorgen dat je honderden en soms zelfs duizenden kilometers gaat
rijden of vliegen, enkel maar om samen te komen met een aantal gelijkgestemde zielen op competities
en evenementen. Je leven zou wel eens een wending kunnen nemen die je niet had zien aankomen. Vraag
maar aan de verscheidene dokters, advocaten, programmeurs, leraars, secretaressen en mensen van
alle pluimage, die door deze microbe werden gebeten. Sommigen onder hen gaven hun comfortabele
leventje op om te gaan rondtoeren met circussen of om zelf een opvang oprichtten of om gewoon even
dierenarts te worden. Het is echt onmogelijk te voorspellen waar deze reis zal eindigen en op welke
manier “disc dogging” je leven zal veranderen, maar het zal nooit meer hetzelfde zijn als voorheen.

One of many reasons the “Jawz disc” was created.
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Waarom Deze Sport…
De meeste honden, en vooral atlethische rassen zoals de Australische Herder, Border Collie, Cattle
Dog en Labrador, hebben nood aan een dagelijkse bezigheid waarbij ze zich fysisch kunnen ontladen.
Wanneer je met dit soort honden tekortschiet in het departement van de lichaamsbeweging,
kan het goed zijn dat je afscheid moet nemen van je favoriete sofa, of dat je volgende vakantie
volgeboekt is met allerlei herstellingen. We weten dat honden zeer intelligente dieren zijn die bij
gebrek aan aandacht een voorkeur lijken te hebben om met jou te “communiceren” door je meest
geliefde bezittingen te vernielen.
Het begint vaak bij je paar Zondagse schoenen, maar het kan evengoed zijn dat zelfs je meubels
niet gespaard blijven van dergelijke pogingen tot communicatie. Wees op je hoede wanneer dit gebeurt,
je hond probeert je te vertellen dat zelfs negatieve aandacht beter is dan geen aandacht. Om dit te
benadrukken – een hond die zich verveelt, is een vernielzuchtige hond!
Het kan zijn dat je een druk werkschema hebt, of dat de weersomstandigheden niet zo ideaal is.
Misschien heb je ook de tijd niet om elke dag 3 KM met Fido te gaan wandelen en met die versleten,
slijmerige tennisbal werpen is ook niet meer zo leuk als vroeger. Er is echter een eenvoudige oplossing
voor je dilemma… en het goede nieuws is dat het slechts een paar minuten van je kostbare tijd in beslag
neemt. Het mag ongelooflijk lijken, maar als je 10 minuten met de schijven speelt, behaal je hetzelfde
resultaat als met een kilometers-lange wandeling.
Deze sporttak is populairder dan ooit tevoren en dankzij de moderne technologie en de
ontdekking van polymeren, kunnen meer en meer mensen het zich veroorloven om deze sport te gaan
beoefenen. In het verleden, moesten spelers met hard bijtende honden soms wel tot zes schijven
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gebruiken per oefensessie. Vele enthousiastelingen konden deze lopende rekening niet meer betalen
als je weet dat het kon oplopen tot een zevental euro per dag. Gelukkig kwam hier een negental jaar
geleden verandering in, toen een nieuwe producent, Hyperflite, de dertig jaar van stabiele vastheid
besloot te doorbreken.
Voor Hyperflite op de markt kwam, was er in 35 jaar weinig verandering in het ontwerp van
de schijven zowel voor recreatief als competitiegericht spel. Oorspronkelijk eerder ontworpen voor
mensen in de plaats van honden, konden deze schijven het niet halen van honden met een stevige beet.
Door het toepassen van gesofisticeerde aerodynamica en de evolutie van de materialen, kwam
Hyperflite op de markt met de K-10, die speciaal voor honden werd ontworpen. De K-10 bevatte een
aantal verbeteringen ten opzichte van de voorheen bestaande schijven voor competitie, waaronder
verstevigingen op plaatsen die kwetsbaar waren, aerodynamische verbeteringen voor een langere
vluchtfase en een revolutionaire anti-slip rand die ervoor zorgde dat vuil en grondresten geen schade
kunnen toebrengen aan de tanden van je geliefde viervoeter. Als erkenning voor deze technologische

Hoewel voedsel vaak in trainingen gebruikt wordt, is dit niet strikt noodzakelijk. Een spelmoment
of een favoriet speeltje dat plots door de lucht zoeft, gekoppeld aan een welgemeende “goed” of
“flink” kan soms beter werken om bepaald gedrag te bekrachtigen.
— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz World Champion
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sprong voorwaarts, werd het eerste patent uitgereikt voor een schijf die specifiek werd ontworpen om
in competitie met honden te kunnen spelen (U.S. Patent N° 6.887.119).
Met dit patent in handen, kon Hyperflite na dertig lange jaren het grootste probleem van de
hondentrainers aanpakken, namelijk de levensduur van de schijven.
Eigenaars van honden die tot de – “Bull” rassen behoorden hadden vroeger vlot een paar honderd
schijven per jaar nodig, enkel al om deel te nemen aan wedstrijden.
Gebaseerd op doortastend onderzoek, werd door Hyperflite bepaald dat er een polymeer moest
worden ontwikkeld, dat zou weerstaan aan de zwaarste bijtkracht zonder zo hard te worden dat het
schade zou toebrengen aan de tanden. Dit project nam meer dan een jaar in beslag en in het proces
werden ontelbare materialen onderworpen aan rigoureuze testen om te voldoen aan de hoge eisen die
voor dit project werden gesteld.
Uiteindelijk werd een polymeer gevonden met veelbelovende eerste resultaten. Het werd
onmiddellijk getest op de door Hyperflite ontwikkelde Hal K-9000 (denk aan “2001,
a Space Odyssey”). Een mechanische tester die deze koosnaam kreeg door zijn
kwaliteit in het meedogeloos vernietigen van schijven.

Jawz Discs — The World’s Toughest
Jawz discs are the world’s toughest competition-approved
canine flying discs. In normal play or practice, Jawz discs
stand up to gnashing canine teeth better than any
other competition disc. As tough as Jawz discs are,
they should never be used as canine chew toys.
Jawz discs do not float in water.

Jawz Disc (8 ¾” diameter | 145
grams) Colors — Black | Blueberry |
Lemon-Lime | Pink Guava | Tangerine |
Glow-in-the-Dark
Jawz Pup Disc (7” diameter | 90
grams) Colors — Lemon-Lime | Pink
Guava | Tangerine | Glow-in-the-Dark

How good is the Hyperflite Jawz disc? It’s like a tire
company inventing a 200,000 mile tire
— Jeff Stanaway, World Champion
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Nadat ook hier zeer bevredigende resultaten werden behaald, stuurde men een aantal prototypes
de wijde wereld in om getest te worden. Met onze dank aan de meest destructieve hondenrassen en
individuele dieren die over heel de wereld aan deze test deelnamen.
Deze test met echte honden bevestigde de resultaten en zo werd de bijtresistente “Jawz disc”
geboren. Hoewel de Jawz nog steeds universeel erkend wordt als de sterkste schijf, was dit voor
Hyperflite geen eindpunt.
De innovatieve bedrijfscultuur binnen Hyperflite ligt aan de basis van talrijke nieuwigheden binnen
deze industrietak. Zo is er de eerste specifieke schijf om bij koud weer te spelen (“FrostBite”), de eerste
competitieschijf voor kleine hondenrassen (“K-10 Pup”), de eerste zachte en flexibele schijf (“SofFlite”)
en de eerste fotochromatische bijtvaste schijf (“Jawz Fuzzion”) om er maar een paar te noemen.

Ik leefde met een nierziekte en was al meer dan vijf jaar afhankelijk van dialyse. De ziekte begon naast
fysiek ook mentaal haar tol te eisen. Zelfs in die mate dat ik er depressief van werd en enorm veel angst
had om te sterven. Ik had al wel een paar artikels gelezen over hoe huisdieren voor troost kunnen zorgen in
tijden van ziekte en depressie. Ik had nog nooit in mijn leven een huisdier gehad, maar besloot toch om een
hond in huis te nemen. Het werd een twee kilo zware Teckel die ik “Sammy Davis” noemde. Toen “Sammy
Davis” vier maanden oud was en ongeveer een kilo zwaarder, kreeg hij parvo, een mogelijk dodelijke
ziekte. Uiteraard was ik al enorm gehecht aan mijn kleine jongen. En nu moest ik hem voor een hele week
achterlaten bij de dierenarts om zijn ziekte te laten behandelen. De week leek wel oneindig, maar hij was
volledig genezen toen ik hem mocht afhalen.
Vermits ik zelf ook nog steeds in behandeling was, kwam ik meestal thuis en ging liggen om te
rusten. Maar “Sammy Davis” was het er niet mee eens dat ik hele dagen in mjin bed doorbracht. Zijn
genezingsmethodes waren eenvoudig maar daarom niet minder doeltreffend voor ons beiden. Hij begon
continu speeltjes, stukken papier, om het even wat, in mijn handen te duwen zodat hij het kon halen en
terugbrengen. Het was alsof hij me wou zeggen: “Kom uit dat bed en leef! Het is nog niet voorbij!” “Jij hebt
mij gered en nu is het mijn beurt om voor een wederdienst te zorgen.”
Spelen met “Sammy Davis” werd een dagelijkse afleiding van de moeilijke dagen die ik in het verleden
zo vaak had gehad. Ik begon op te staan na de behandeling met het idee dat mijn leven niet zo somber
moest zijn. Na enkele maanden van apporteerspelletjes besloot ik om een vliegende schijf uit te proberen.
“Sammy Davis” was er gewoon weg van! De toeschouwers stonden er versteld van dat een Teckel kan rennen
en springen en meedoen aan “Disc Dog” evenementen. “Sammy Davis” gaf me weer hoop en ik leerde een
spirituele kant van mezelf kennen die ik tot daarvoor nooit had ontdekt. Hij introduceerde me ook in een
sport waar ik voorheen het bestaan niet van kende. Dit is meer dan een verhaaltje, het is een mirakel.
— Patrick Major, Disc Doggs of the Golden Gate
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Hoe Er Aan Beginnen...
We gaan van de veronderstelling uit dat je de perfecte schijf hebt uitgekozen. Wat nu? Zoals met bijna elke
onderneming is de eerste stap vaak de moeilijkste. Je kan steeds een kijkje nemen op www.hyperflite.com,
waar je zowel algemene begeleiding als hints van enkele experten kan raadplegen. Het zal je alvast op weg
helpen. Eens je de basis onder de knie hebt, zijn er twee producten binnen het gamma van Hyperflite die
je beslist moet raadplegen. Het gaat over “Disc Dogs! The Complete Guide”, een fantastich boek met 358
pagina’s vol met techniek, trainingstips en meer dan 500 kleurenfoto’s. Ook de “Disc Dog Training DVD” is
beslist de moeite om in huis te halen. Zonder twijfel is dit de meest actievolle training DVD die beschikbaar is.
“Disc Dogs! The Complete Guide” en “Disc Dog Training DVD” zijn de geknipte instrumenten zowel
voor beginners als voor meer gevorderde trainers die hun vaardigheden willen bijwerken.
Nu jullie beide in het park het plezier van het spelletje ondekt hebben en deze nieuwe hobby al
aardig meester zijn, begint misschien het competitiebeest de kop op te steken. Niet getreurd, ook hier heeft
Hyperflite aan gedacht. Als je kijkt op www.skyhoundz.com, kom je alles te weten over de “Skyhoundz World
Canine Disc Championship Series.” De meeste Skyhoundz competities zijn gratis, dus de perfecte gelegenheid
om je viervoeter te introduceren in de snelste sport op vier poten!
Opbouwen Van Interesse
In het prille begin kan het zijn dat je hond absoluut geen interesse vertoont in die vreemde vliegende schijf.
Wees vooral niet ontmoedigd! Hoewel er een groot aantal honden onmiddellijk weten wat er te gebeuren
staat, is het niet uit te sluiten dat jouw viervoeter aan het andere eind van het spectrum zit. Het is belangrijk
om ervoor te zorgen dat je de schijf introduceert zonder dat er enige bedreiging aan te pas komt. Zo kan je
bijvoorbeeld de voeding of water voorzien in een schijf en hem op die manier regelmatig voederen. Dit zal er
voor zorgen dat je hond gewend geraakt aan het concept van een schijf en er niet door geïntimideerd wordt
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wanneer je begint met trainen. Herhaal dit voor een paar dagen en vervolgens kan je beginnen met de schijf
snel over de grond heen en weer te bewegen in de onmiddellijke omgeving van je hond. Schuif met de schijf
over de grond of rol ze in een richting waar weinig obstakels staan en kijk dan of je hond enige interesse toont.
Als je hond opkijkt en lijkt te zeggen: “Hey, wat doe jij nu met mijn eetkom?”, dan wordt het tijd om wat meer
aan het najagen van speeltjes te werken.
Volgen
Theoretisch gezien is het een natuurlijk instinct van de hond om bewegende objecten te volgen, het is dan
ook zaak om dit instinct op te wekken of naar je hand te zetten. Het is echter wel zo dat dit bij de ene hond
al wat sneller gaat dan bij de andere hond, sommige honden leren ook sneller dan andere viervoeters. Bij de
mens is een voorbeeld van de ontwikkeling van dit instinct te vinden bij het vangen van voorwerpen door een
jong kind. In het begin zal het er uit zien alsof de peuter maar wat molenwiekt in de richting van het object dat
hem wordt toegeworpen. Later echter, na voldoende oefening zal het kind erin slagen om het object uit de
lucht te plukken. Het zal leren om het traject van het object te bepalen en in te grijpen op het juiste moment.
In dit opzicht lijken een kind en een puppy enorm veel op mekaar. De pup zal in het begin ook niet in staat
zijn om de baan van het object te volgen. Wanneer je bij een pup iets over zijn hoofd gooit, zal, voor zover
de pup beseft, het object niet langer bestaan. Het heeft bijna iets magisch, die verdwijntruk. Uiteindelijk
ontwikkelen bijna alle hondachtigen het instinct om objecten en hun baan te volgen tot in de perfectie. Met
pups kan je het tempo waarin dit proces verloopt wel een beetje sneller laten gaan. Bijvoorbeeld door een
balletje, een schijf of zijn favoriete speeltje snel over en weer te bewegen in zijn onmiddellijk gezichtsveld. Je
kan ook vanop kleine afstand een speeltje of koekje in de richting van de hond gooien, zodat het eenvoudig
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is om het te volgen. Wanneer je de pup voldoende prijst en beloond voor het vertonen van volg-gedrag, zal
hij zeer snel objecten traceren.

Sven Van Driessche (Sequence)

Het Vangen Van De Schijf
De zo belangrijke fase van het effectief uit de lucht halen van de schijf is vaak ook de meest belonende. Je
kan het bijna vergelijken met de eerste stapjes van een baby. Na de eerste succesvolle keer, zullen de dingen
in een stroomversnelling komen.
Als je de hond al zover gekregen hebt, om “rollers” en “sliders” te vangen, is het de hoogste tijd om aan
de volgende stap te beginnen. Om je kans op succes te vergroten, moet je eerst je hond in een actieve fase
krijgen. Dit kan je doen door zelf over enthousiast te worden in je manier van doen wanneer je het leerproces
van het “vangen” doorloopt.
Met dezelfde schijf waar je daarvoor de “rollers” en de “sliders” deed, begin je nu de hond een beetje aan
te porren door een trekspelletje te spelen, of een korte opeenvolging van “rollers” en “sliders” zodat hij zeker
opgewonden genoeg is om de schijf absoluut te willen veroveren.
Vervolgens laat je je hond proberen om de schijf uit je hand te grijpen. Probeer zo laat mogelijk los te
laten en laat hem de schijf even vasthouden als beloning. Als je hond niet onmiddellijk de schijf grijpt
maar een goede poging onderneemt, is ook al enige vorm van aanmoediging op zijn plaats. Dit is meestal
wanneer de schijf onmiddellijk nadat je ze hebt losgelaten, weer op de grond valt zonder dat je hond hem
echt knelt. Alleen wanneer hij de schijf vastgrijpt, mag hij ze eventjes houden. Eens je zover bent is het zaak
om vanop kleine afstand een korte worp te maken. Nooit in de richting van de hond gooien. Zet je naast
je hond en werp als een echte pizzabakker de schijf plagerig dicht bij de muil van je viervoeter. Zorg er wel
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voor dat ze evenwijdig blijft met de grond, en door voldoende “spin” (rotatie) te zetten op de schijf zal ze
als het ware blijven zweven. Om helemaal volgens het boekje te gaan, kan je best beginnen met deze “pizza”
worpen vanop de grond. Wanneer je dit doet, mag de schijf niet hoger komen dan de ooghoogte van je
hond. Wanneer “Fido” eindelijk er eentje uit de lucht haalt, mag je vooral niet te karig zijn met beloning en
enthousiasme. Laat hem even genieten van zijn prooi, haal de schijf uit zijn muil en probeer het nog een keer.
Je kan wel enige moeilijkheden ondervinden om de schijf terug te krijgen, zeker nu hij zijn prooi
eindelijk heeft gevangen en er met trots van geniet. Dit is het perfecte moment om aan het commando te
werken, waarmee je iets terug krijgt van je beste vriend. De meeste “disc doggers” gebruiken het universele
commando “drop.” Probeer het commando “drop” om de schijf weer in handen te krijgen en herhaal dit
tot de hond uit zichzelf de schijf lost. Op dat moment beloon je hem, bijvoorbeeld door te zeggen: “flinke
drop” en hem onmiddellijk weer een schijf aan te bieden. Al snel leert je hondje dat enkel nadat hij de schijf
heeft gelost, er een nieuwe kan worden gevangen. Je kan dit leerproces iets versnellen door het gebruik van
meerdere schijven (tot 5 stuks). Het is dikwijls zo dat wanneer je hond de andere schijven ziet, hij spontaan
het exemplaar in zijn muil lost. Bekrachtig dit gebeuren met een “good drop” en vergeet vooral niet om
de volgende schijf te werpen, dit is namelijk de beste beloning voor de hond. Het gebruik van meerdere
schijven zal je viervoeter ook leren wennen aan het concept van de “multiples”, wat later in competities
nog van pas zal komen. In de wedstrijden van Skyhoundz, mag je voor het zogenaamde “freestyle” tot vijf
schijven gebruiken.
De “pizza-worpen” kan je langzaam aan verder en verder van de hond weg gooien. In het begin kan je
beter tegen de wind in werpen, zodat je hond meer tijd heeft om de schijf in te halen, af te remmen en een
mooie gesprongen “catch” te maken. Maak niet de fout om al te ver te willen werpen voordat je de worpen
op korte en middellange afstand helemaal meester bent.
Zeg gewoon “Nee” tegen stress. De grootste belemmering om succesvol te zijn met je “Disc Dog” schuilt
in ieder van ons. Overdreven bezorgd zijn, over-analytisch denken en je viervoeter overbelasten op het
oefenveld halen al snel het plezier uit een anders zeer aangename achtervolging. Het beste advies dat ik
kan bedenken voor een enthousiaste “disc dogger” is om het kalm aan te doen en de zaken laten komen
zoals ze komen. Je zal nooit beter worden dan op je beste training. En je beste training zal nooit komen
wanneer je je hond overbelast. Ik weet dat dit voor veel mensen makkelijker gezegd is, dan gedaan. Je kan
denken dat té veel oefening en je zorgen maken geen kwaad kan. Maar het is wel zeker dat de relatie
tussen jezelf en je hond er hinder van zal ondervinden.
Deze sport, of je ze nu louter recreatief doet of op competitieniveau, is een fantastische ervaring. Je zal
zien dat de relatie tussen jullie beiden op een niveau komt waarvan je zelfs niet durfde te dromen.Wel op
voorwaarde dat je het rustig aan doet, geniet van de speciale momenten en onthoud dat het leuk moet
blijven. Het maakt niet uit wat je persoonlijke doelen zijn.
— Frank Buckland, ‘05-’08 Pairs Freestyle World Champion
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Hoe Je Leert Werpen...

Voor velen is het werpen het moeilijkste deel wanneer je probeert om je hond op te leiden tot een echte
“disc dog.” Het is dan ook de techniek, en niet de kracht, die de besten in deze sport onderscheidt. Sommigen
hebben het geluk om op een natuurlijke manier de juiste techniek te ontwikkelen. Anderen moeten stap
voor stap door het leerproces voordat ze er goed mee weg zijn. Zoals met veel zaken in het leven haal je er
maar uit wat je er in steekt. Als je niet regelmatig oefent in verschillende omstandigheden, zullen je hond en
jij zelf steeds overgeleverd zijn aan de genade van de wind.
Om een schijf goed te werpen, moet je op een aantal zaken letten:
Hou de schijf goed vast
Neem de juiste houding aan
Maak gebruik van je hele lichaam gedurende de beweging, en niet alleen van je arm en pols
Zet voldoende “spin” op de schijf tijdens de beweging, om er zo voor te zorgen dat ze een stabiele vluchtfase maakt
Laat de schijf onder de juiste hoek los volgens de omstandigheden
Backhand Throw
De “backhand” is een zeer veelzijdige worp die bovendien eenvoudig is om aan te leren. Eens je hem kan, is
hij inzetbaar voor nauwkeurigheid, afstand en freestyle worpen.We raden aan om een combinatie van een
aantal populaire grepen te gebruiken, met name de “Modified Berkeley Power Grip.” Maak een vuist met de
palm naar boven gericht en hou je duim uitgestoken zoals iemand zou doen die op zoek is naar een lift. Laat
je vingers iets los zodat de schijf tussen de vier vingers en je duim geklemd wordt. Nu breng je je tweede
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hand naar de achterzijde van de schijf en hou deze tijdelijk vast. Beweeg de vingers van je “griphand”
lichtjes in de richting van je duim (terwijl je zoveel mogelijk contact blijft houden met de binnenzijde van
de rand) tot je een comfortabele positie gevonden hebt. Bij kortere worpen kan je de toppen van je twee
middenste vingers op de griprand aan de binnenzijde van de schijf plaatsen.
Zet je vingers in ieder geval niet rond de buitenzijde van de rand. Hierdoor zal je al snel aan nauwkeurigheid,
kracht en controle moeten inboeten. Zorg ervoor dat de druk van je greep op de schijf (de manier waarop
je de schijf knijpt) zich voornamelijk bevindt op de duim en de combinatie van ringvinger en middenvinger,
die als een tandem samenwerken, maar vermijdt dat dit zwaartepunt zich naar de duim en de laatste twee
vingers verplaatst. Dit zorgt ervoor dat je op het einde van de worp een soort van zweepslag-effect krijgt,
wat zeer gewenst is om meer rotatie te bekomen. Het kan een kleine verandering lijken maar wees maar
zeker dat het een effect heeft op de worp in zijn geheel.
Als je rechtshandig bent, sta je best loodrecht op het doel waar je heen wil werpen met de rechtervoet
voor. Breng de schijf naar achter tot je ter hoogte bent van je linkerschouder. Je arm zou lichtjes gebogen
moeten zijn, en je pols volledig inwaarts met de schijf evenwijdig aan de grond.
De “werp”-beweging gaat van links naar rechts, gelijkmatig en effen, met een goede polsslag op het eind.
Draai de pols niet, zodat de bovenzijde van de pols ook de bovenzijde blijft. De enige rotatie die je doet, is
voorwaarts en achterwaarts om het effect van de “zweepslag” te verkrijgen. Terwijl je werpt, reik je met je
rechterhand in de richting van het doel, alsof je ginder ver iemand de hand wil schudden. Hou je ogen op
het ingebeelde doel gedurende de hele worp. Als je worpen naar de linkerkant van het doel afwijken, wil dit
zeggen dat je de schijf te vroeg los laat. Als ze een afwijking vertonen naar de rechterkant, wil dit zeggen dat
ze te laat worden losgelaten. De meeste rechtshandige spelers zitten eerder in de “te laat” categorie dan in
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de “te vroeg” categorie. Als de schijf niet stabiel blijft
vliegen, dan concentreer je je het beste op de polsslag
bij het loslaten van de schijf.

Sven Van Driessche (Sequence)

De “Roller”
De “Roller” is een worp die gewoonlijk wordt gebruikt om
een beginnende hond of een puppy te trainen. “Rollers”
zijn eenvoudig te werpen en leuk voor honden om na
te jagen. Om de “roller” uit te voeren maak je gebruik
van de greep van de “backhand.” De hoek waaronder
je de schijf loslaat, is tamelijk stijl tot bijna verticaal.
Kniel of hurk, en breng vervolgens je “werphand” in de
richting van je bortskas. Met de schijf plat op je borst,
maak je met de pols een snelle beweging voorwaarts en
gelijktijdig naar beneden. Als je de schijf heb losgelaten
op het moment dat ze loodrecht stond ten opzichte
van de grond, zal ze mooi op de buitenrand blijven
voortrollen tot er een grijpgrage hond voorbijkomt.
“Rollers”, hoewel ze er zeer eenvoudig uitzien,
kunnen ook opgewaardeerd worden tot elementen die
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je in je routine gaat verwerken, zelfs als gevorderde. Experimenteer met manieren om de “roller” los te laten.
Misschien moet je eens met je voeten proberen, of zodanig veel “spin” zetten dat ze achterwaarts door je
benen rolt. Je kan ze ook over je rug laten rollen en vervolgens de hond ze uit de lucht laten plukken. De “roller”
doet ons vaak terugdenken aan de “goeie ouwe tijd” voordat innovatievere worpen hem in de competitieve
vergeethoek hebben geduwd. Het is altijd leuk om te zien hoe die oude trukjes opnieuw worden uitgevonden.

17

www.hyperflite.com

Competitie...
Competitie? Het draait allemaal om de hond!
Enquetes hebben aangetoond dat de meeste mensen die aan competie doen met hun hond, dit vooral doen
omdat hun viervoeter dit leuk vindt. Je bent zonder twijfel je hond zijn held, als je tijd neemt om even samen
te spelen en plezier te maken. Winst of verlies is iets dat voor honden volledig onbelangrijk is.
Organisatoren van wedstrijden en officials streven ernaar om er een leuke uitdaging voor mens en dier
van te maken. Het is ook de uitgelezen manier om andere gelijkgestemde zielen te ontmoeten. In tegenstelling
tot andere hondensporten vereist “disc dogging” zowel van mens als dier dezelfde toewijding, bekwaamheid en
energie. Maar hoe competitief je ook bent ingesteld, vergeet nooit dat je hond je nog even graag ziet ook al zijn
je worpen niet perfect en gaat die grote trofee niet richting schouwmantel.
Het moderne wedstrijdcircuit is uitgegroeid tot een hoeveelheid aan evenementen op verschillende
locaties verspreid over de hele wereld. De Hyperflite Skyhoundz World Canine Disc Championship Series is met
meer dan 150 wedstrijden de grootste competitie wereldwijd.
“Skyhoundz Canine Disc Competition Series,”
een overzicht

De Hyperflite Skyhoundz World Canine Disc Championships Series
bestaan uit Lokale Kampioenschappen, in de VS Regionale
Kwalificatiewedstrijden, Open Kwalificatiewedstrijden en op
het internationale plan zijn er meer en meer Internationale
Kwalificatiewedstrijden, om te eindigen met het Europees
Kampioenschap en het Wereldkampioenschap.
De sponsoring van Hyperflite verzekert Skyhoundz
ervan om wereldwijd een aantal evenementen in te richten die
toegangkelijk zijn voor alle beoefenaars om zich met elkaar te meten.
Lokale Kampioenschappen Hyperflite Skyhoundz Lokale
Kampioenschappen zijn meestal evenementen waar iedereen, ongeacht
zijn niveau, kan aan deelnemen. Je bent vrij om aan zoveel Hyperflite Skyhoundz Lokale Kampioenschappen
mee te doen als je zelf wil.
V.S. Regionale Kwalificatiewedstrijden Hyperflite Skyhoundz Regionale Kwalificatiewedstrijden zijn
ook toegankelijk voor iedereen mits het betalen van het inschrijvingsgeld. De besten onder hen kunnen een
uitnodiging verdienen voor het Wereldkampioenschap.
Open Kwalificatiewedstrijden Hyperflite Skyhoundz Open Kwalificatiewedstrijden zijn toegankelijk
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voor alle gegadigden mits het betalen van het inschrijvingsgeld. Ook hier verdienen de besten een ticket
voor het Wereldkampioenschap.
Europese- en Internationale Kwalificatiewedstrijden Europese- en andere Internationale
Kwalificatiewedstrijden voor het Hyperflite Skyhoundz Wereldkampioenschap worden in een aantal landen
gehouden. Ook hier is een inschrijvingsgeld verschuldigd.
Europees Kampioenschap Het Hyperflite Skyhoundz Europees Kampioenschap wordt elk jaar in een
ander land georganiseerd. De besten van dit Kampioenschap verdienen eveneens een ticket om deel te
nemen aan het Wereldkampioenschap.
Wereldkampioenschap Het Hyperflite Skyhoundz
20 Yards
Wereldkampioenschap is elk jaar het topevenement.
10 Yards
Het wordt steeds in een gaststad in de V.S. gehouden
50 Yards
en met kan een uitnodiging verdienen op de Regionale-,
Open- en Internationale Kwalifikatiewedstrijden.
End Zone
Dit wil zeggen dat deelname gratis is voor zij die via
(5-5.5 Points)
kwalificatie een ticket konden bemachtigen.
40 Yards
Skyhoundz Competitie Titels
Bovenop de trofeeën die normaal gegeven
worden op de verschillende Skyhoundz Canine
Disc Competities kunnen deelnemers ook een
grote variatie aan titels verdienen. Vanaf nu zal
Skyhoundz het Certificaat Skyhoundz Canine Disc
Titels ter beschikking stellen op alle wedstrijden;
Lokale Kampioenschappen, Kwalificatiewedstrijden
voor de Discdogathon, Kwalificatiewedstrijden
voor
het
Wereldkampioenschap
Xtreme
Afstand,
Wereldkampioenschap
Xtreme
Afstand,
Regionale
Kwalificatiewedstrijden,
Open
Kwalificatiewedstrijden,
Internationale
Kwalificatiewedstrijden, Europees Kampioenschap en 25 Yards
uiteraard het Wereldkampioenschap.
Voor meer informatie over de “Skyhoundz
Competitie Titels kan je steeds hier terecht (http://
skyhoundz.com/titling.html).

Zone 3
(3-3.5 Points)
30 Yards

Zone 2
(2-2.5 Points)
20 Yards

Zone 1
(1-1.5 Points)
10 Yards

O Points

Field
Markers

Skyhoundz regels
Distance/Accuracy Distance/Accuracy
is een evenement waarbij de deelnemers
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Sven Van Driessche

aan een hoog tempo proberen om zo veel mogelijk punten te scoren binnen de toegestane tijd. Het veld heeft de
vorm van een diamant en telt verschillende landingszone’s op 10 (9,144), 20 (18,228), 30 (27,432) en 40 (36,576)
yards (meter) van de startlijn verwijderd.
Deelnemers aan het onderdeel Distance/Accuracy krijgen 60 seconden en 1 schijf om zo veel mogelijk
punten te scoren. Wanneer de deelnemer tijdens deze minuut denkt dat zijn schijf onveilig is geworden om
nog door de hond te worden gevangen (bijvoorbeeld: een scheur in de rand, een lange scheur over het hart
van de schijf), is het toegestaan deze aan het jurylid aan de startlijn te geven in ruil voor een nieuwe schijf
(die door de deelnemer zelf wordt voorzien). Tijdens deze wissel wordt de tijd echter niet stil gelegd. Het
afroepen van de resterende tijd gebeurt voor iedere deelnemer op een uniforme manier en gaat als volgt: 30
seconden, 10 seconden, 5, 4, 3, 2, 1, Time.
Het veld voor Distance/Accuracy is zo uitgelegd, dat deelnemers kunnen kiezen van welke kant ze gaan
werpen alvorens de klok start. Eenmaal een kant gekozen, kan de werper deze niet meer wijzigen gedurende
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de minuut dat hij speelt. De exacte afmetingen en de mogelijkheid om van beide zijden te werpen is niet
altijd haalbaar. Het is het gezond verstand van het juryteam om hierin een beslissing te nemen met steeds
de veiligheid van mens en dier als belangrijkste criterium.
Zowel de deelnemer als zijn hond, moeten voordat de tijd loopt, achter de startlijn plaats nemen.
Wanneer zij klaar zijn, zal het jurylid aan de startlijn een teken geven aan de man achter de micro door zijn arm
in de lucht te steken. Kort daarna wordt het startsein gegeven door de omroeper waarbij ook de chronometer
begint te lopen. Wanneer het jurylid aan de startlijn denkt dat de hond de startlijn heeft overschreden nog
voor het startsein werd gegeven, zal de tijd weer op nul gezet worden en volgt een tweede poging. Deelnemers
mogen hun viervoeter vooruit sturen, of werpen, op elk punt in de tijd nadat het startsein werd gegeven.
De deelnemer moet steeds werpen van achter de startlijn en dit tussen de kegeltjes die op de
startlijn aan elk uiteinde staan. Wanneer hij niet aan een worp bezig is, mag hij natuurlijk vrij over het
terrein bewegen. Er zal geen score worden toegekend wanneer de deelnemer op of over de startlijn stapt
voordat (of tijdens) de schijf wordt losgelaten. Men spreekt hier over een “voetfout.” Als de schijf de hand
van de deelnemer heeft verlaten voordat het woord “time” weerklinkt, is het een geldige worp die zal geteld
worden voor het puntentotaal op voorwaarde dat ze werd gevangen door de hond.
Om punten te scoren, moet de hond de schijf uit de lucht vangen en zich met alle poten in één van
de gemarkeerde landingszone’s bevinden. Wanneer de schijf gevangen wordt over meerdere landingszone’s,
zal de score worden toegekend van de laagst scorende zone. Wanneer de hond de schijf met zijn neus verder
tikt, en ze blijft binnen het gemarkeerde veld, dan zal dit als een geldige worp gerekend worden met een
score van de zone waar de schijf uiteindelijk gevangen wordt.
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De score wordt bepaald door de volgende schaal. Er zijn geen punten voor een “catch” voor de lijn
van de 10 yards.
Zone 1 (10-20 yards)		
1 Punt
Zone 2 (20-30 yards)		
2 Punten
Zone 3 (30-40 yards)		
3 Punten
Eindzone (40-50 yards)		
5 Punten
Een extra half punt wordt bijgeteld voor een succesvolle “catch” waarbij de vier poten van de hond
duidelijk de grond niet meer raken. Er moet ook een intentie tot springen zijn en bij de landing moeten alle
poten neerkomen binnen de lijnen van de gemarkeerde zone.
Freestyle Freestyle is een soort van vrije kuur op muziek die door een aantal juryleden wordt
beoordeeld. Ze letten vooral op het al dan niet succesvol afronden van de verschillende trukjes
en worpen die worden afgeleverd. Ook het atlethisch vermogen van de hond en het teamwork
tussen mens en dier worden nooit uit het oog verloren.
De teams die meedoen aan het onderdeel Freestyle, krijgen een maximum van 90 seconden (120
seconden op het Wereldkampioenschap) de tijd per ronde. “Routines” moeten minimum 60 seconden (90
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seconden op het Wereldkampioenschap) duren om een score te krijgen. Deelnemers aan Freestyle mogen
tot 5 schijven gebruiken. De tijd begint wanneer de eerste schijf wordt geworpen, of wanneer de hond een
schijf oppikt die op de grond ligt, of wanneer de hond een schijf pakt die om het even waar op het lichaam
van de hond of de deelnemer ligt. Het aftellen van de resterende tijd gebeurt voor iedere deelnemer op
dezelfde manier: 60 seconden, 30 seconden, 10 seconden en “tijd.”
Deelnemers die hun eigen muziek meebrengen moeten deze overhandigen aan de officials wanneer
ze omgeroepen worden om naar de “on deck” plaats te komen. Op de CD (compact disc) staan de
naam van de deelnemer en het gewenste track-nummer. Let erop dat deze informatie ook op
het doosje van de CD staat om verwarring te vermijden. Beter nog is om zelf een CD te
branden met alleen het nummer dat je wenst te gebruiken. Denk eraan dat in het publiek
mensen kunnen zitten van alle leeftijden en overtuigingen bij de keuze van je
muziek.
Behalve de “roller” zal de jury enkel trukjes beoordelen die door
de hond in de vlucht gevangen worden. Wat niet gescoord wordt zijn
schijven die uit de hand van de deelnemer genomen worden zonder dat
ze werden losgelaten, de zogenaamde “hand-takes.”
Het scoresysteem volgens “PAWS Freestyle”
Teams die meedoen, zullen punten krijgen tussen 1 en 10, met telkens de
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mogelijkheid om af te ronden op een half punt. Ze zullen in vier categorien een score krijgen,
namelijk:
Presentatie Bij deze categorie wordt vooral gekeken naar de presentatie van het
team waarbij rekening wordt gehouden met de amusementswaarde, de choreografie,
vloeiendheid met goede overgangen en een goed “disc management” (de kunst van
steeds een beschikbare schijf in handen te hebben).
Athletisch vermogen Het atlethisch vermogen en de intensiteit waarmee de “catch”
gemaakt wordt, maar ook de snelheid waarmee de trukjes elkaar opvolgen krijgen hier
een beoordeling. Ook de snelheid, de sprongkracht in verhouding tot de bouw en de
afmetingen van de hond en de controle die beiden over hun lichaam hebben worden mee
in beschouwing genomen voor het eindresultaat.
Wow!Factor Hiermee bedoelt men de capaciteit om uitdagende bewegingen of trukjes
van een hoger niveau tot een goed einde te brengen, inclusief het vangen van worpen die
met verschillende rotatierichtingen en worpen die op een verschillende manieren werden
losgelaten. Ook wanneer er compleet nieuwe “moves” getoond worden maar ook bij nieuwe

K-10 Competition Discs
®

(Not Puncture-Resistant — For Dogs With “Softer Bites”)
The Competition Standard™ is the official competition flying disc for the largest canine disc
competition series in the world. Competition Standard discs are sold unpackaged.
Competition Standard (8 ¾" diameter | 110 grams,
Color — Black | Neon Orange | Neon Pink | Neon Yellow | White)
Competition Standard Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Neon Orange |
Neon Pink | Neon Yellow | White)
The FrostBite™ flying disc remains soft and flexible in below-freezing temperatures and is
colored brightly to stand out in the snow.
FrostBite (8 ¾” diameter | 110 grams, Color — Fluorescent Orange)
FrostBite Pup (7” diameter | 70 grams, Color — Fluorescent Orange)
The Midnight Sun™ flying disc is the brightest and longest-lasting glow-in-the-dark disc
ever made. (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Base White)
The SofFlite™ flying disc is ultra-soft for canines with sensitive mouths. Use the SofFlite disc
to train your puppy or to introduce your adult canine to the pleasures of canine disc play.
SofFlite (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Yellow)
SofFlite Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Yellow)
The UV™ photo-chromatic (color-changing) disc appears opaque white in color until
exposed to sunlight, or a black light.
(8 ¾” diameter | 110 grams, Colors — Blue | Purple)
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of unieke variaties op bestaande “moves, no krijgt deze categorie een hogere score.
Succes In dit ondereel wordt specifief gekeken naar de uitvoering van de verschillende worpen en of ze al dan
niet door de hond gevangen worden. Uiteraard houdt men rekening met de moeilijkheid van de worp op zich
en het getoonde scala aan trukjes om deze score te bepalen.
Door het gebruik van het PAWS score systeem, heeft de jury de mogelijkheid om te beoordelen of een
routine uitdagend, gevarieerd en amusant was binnnen de bepaalde tijdslimiet. Hoewel er aparte categorieën
zijn die zich concentreren op uitvoering (succes) en moeilijkheidsgraad (Wow!Factor), is het vanzelfsprekend
dat een mindere score op één van deze categorieën een impact zal hebben op alle onderdelen van het PAWS
score systeem. Dit is ook nodig zodat de juryleden voldoende armslag houden om alle deelnemers die dag
van elkaar te kunnen onderscheiden en zo uiteindelijk tot een winnaar te komen.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat twee deelnemers die een perfecte ronde afleveren, toch niet de
maximumscore krijgen voor succes. Het ligt voor de hand dat de routine met een hogere moeilijkheidsgraad,
een hogere score zal krijgen voor succes dan een eenvoudige routine. Zo zal het evenzo gaan met twee
routine’s van dezelfde moeilijkheidsgraad waarbij de ene deelnemer meer succesvolle “catches” maakt dan
de andere. De deelnemer met het meeste succesvolle worpen zal vanzelfsprekend een hogere score krijgen in
de categorie Wow!Factor.
Sprongen, die gebruik maken van de deelnemer zijn lichaam als lanceerplatform worden best tot een
minimum herleid, of zelfs helemaal verwijderd uit een routine. Elke sprong moet veilig en doordacht worden
uitgevoerd. Overdreven hoogte of een overdaad aan sprongen zorgen niet noodzakelijk voor een hogere score.
Ze zijn zeker niet verplicht om een goede score te verkrijgen in de wedstrijden georganiseerd onder de vlag
van Hyperflite Skyhoundz. Een “vault” wordt niet anders gescoord dan om het even welk ander element van
dezelfde moeilijkheidsgraad. Er zijn al wereldkampioenen geweest die geen of zeer weinig sprongen in hun
routine hadden verwerkt.
Pairs Freestyle Zoals de naam al doet vermoeden, is Pairs Freestyle een choreografie met twee deelnemers
en één hond. Met de veiligheid van de hond steeds in het achterhoofd, demonstreert het drietal interessante
variaties op “multiples” (meerdere schijven snel achter elkaar geworpen), simultane worpen, “cross-feeding”
(bijvoorbeeld om de beurt werpen), enz. Het is een waar genot om te zien hoe deze discipline een bodemloos
vat aan mogelijkheden biedt om teamwork en innovatie te demonstreren. En het is tweemaal zo leuk voor
competitieve viervoeter.
Dezelfde regels als voor Freestyle zijn van toepassing, echter met twee uitzonderingen. Ten eerste mag
het team gebruik maken van maximum 10 schijven en er wordt een categorie Teamwork (score van 1 – 10)
toegevoegd aan het PAWS score systeem.
Teamwork In de categorie “teamwork” zal worden gekeken naar de relatie tussen alle deelnemers, de
choreografie, het al dan niet gebruiken van het hele veld en de vloeiendheid in de bewegingen van het team
gedurende de routine.
Wie kan waarvoor inschrijven?
Local Championships Iedereen is vrij om aan Hyperflite Skyhoundz Lokale Kampioenschappen deel te
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nemen. Er zijn geen beperkingen in aantal of geografische beperkingen.
U.S. Regional Qualifiers Voor deze kampioenschappen gelden beperkingen door de locatie waar de
deelnemer woont. De volgende regio’s komen in aanmerking:
North Central Regio Deelnemers van de volgende staten komen in aanmerking om deel te nemen in
deze regio: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota,
Ohio, South Dakota, and Wisconsin.
Northeast Regio Deelnemers van de volgende staten komen in aanmerking om deel te nemen in deze
regio: Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New
Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, and West Virginia.
Northwest Regio Deelnemers van de volgende staten komen in aanmerking om deel te nemen in deze
regio: Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington, and Wyoming.
South Central Regio Deelnemers van de volgende staten komen in aanmerking om deel te nemen in
deze regio: Arkansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, and Texas.
Southeast Regio Deelnemers van de volgende staten komen in aanmerking om deel te nemen in deze
regio: Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, and Tennessee.
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Southwest Regio Deelnemers van de volgende staten komen in aanmerking om deel te nemen in deze
regio: Arizona, California, and Nevada.
Open Kwalifikatiewedstrijden Elk jaar worden door Hyperflite Skyhoundz een aantal van deze wedstrijden
georganiseerd. (een Eastern, Western en Open Kwalificatiewedstrijd de dag voor het Wereldkampioenschap).
Iedereen mag aan deze wedstrijd deelnemen zonder geografische beperkingen.
Internationale Kwalificatiewedstrijden Internationale Kwalificatiewedstrijden voor het Hyperflite
Skyhoundz Wereldkampioenschap worden in een aantal landen gehouden. Competitiespelers uit Canada
kunnen inschrijven voor om het even welke Kwalifikatiewedstrijd gehouden op Canadees grondgebied.
Competitiespelers uit Europa kunnen meedingen in om het even welke Kwalificatiewedstrijd gehouden op het
Europese continent. Competitiespelers uit Azië hebben het recht om in te schrijven voor om het even welke
Kwalificatiewedstrijd binnen de grenzen van het Aziatische continent. Amerikaanse staatsburgers kunnen in
geen van de Internationale Kwalificatiewedstrijden een ticket bemachtigen voor de Wereldkampioenschappen
maar mogen wel meedingen naar de prijzen.
Wereldkampioenschap Uitnodigingen voor het Wereldkampioenschap kunnen worden verdiend op de
Hyperflite Skyhoundz Regionale-, Open-en Internationale Kwalificatiewedstrijden.

Sven Van Driessche

De verschillende competitievormen van naderbij bekeken
Lokale kampioenschappen Alle Hyperflite Skyhoundz Lokale Kampioenschappen bestaan uit ofwel :
A) twee rondes Distance/Accuracy van elk 60 seconden waarbij de winnaar bepaald wordt door de
som van de punten van beide ronden Distance/Accuracy; Ofwel:
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B) Freestyle gecombineerd met Distance/Accuracy: een ronde Freestyle van 90 en een ronde
Distance/Accuracy van 60 seconden waarbij de winnaar bepaald wordt door de score van de Freestyle te
verdubbelen, en op te tellen bij de score van de Distance/Accuracy.
Contacteer de lokale organisatie om zeker te zijn van het competitieformat. Wanneer er meer dan
25 teams ingeschreven zijn, kan de lokale organisatie beslissen om de tweede ronde te beperken tot de 6 à
10 beste teams uit de eerste ronde.
Regionale-, Open- en Internationale Kwalificatiewedstrijden Hyperflite Skyhoundz Regionale-,
Open- en Internationale Kwalificatiewedstrijden bestaan telkens uit dezelfde vijf Divisies: Open Divisie,
Sport Divisie, MicroDog Divisie, Jeugd Divisie en Pairs Freestyle Divisie.
Binnen deze Divisies kunnen deelnemers kiezen in welke klasse ze zullen aantreden. Door dit verschil
in klasse, worden ze beoordeeld ten opzichte van anderen met hetzelfde niveau. De drie beste teams krijgen
een medaille in elke klasse. Het hangt af van Divisie tot Divisie welke klasse er ingericht wordt.
Het is wel belangrijk om te weten dat enkel in de Expert klasse, er tickets te verdienen zijn voor
het Wereldkampioenschap. Daarom moet je op je inschrijvingsformulier duidelijk melden of je in de Expert
klasse van de verschillende Divisies wil deelnemen. Enkel dan maak je kans op een uitnodiging voor het
Wereldkampioenschap.
Wanneer een team in meer dan één klasse wil deelnemen binnen
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dezelfde Divisie, moeten zij maar één keer verschijnen voor die bepaalde Divisie tijdens de laatste ronde.
Deze score zal dan de plaats van het team voor elke klasse binnen die Divisie bepalen.
Open Divisie (Freestyle en Distance/Accuracy gecombineerd) De Open Divisie biedt de mogelijkheid
om in de Expert-, Masters en Novice klasse aan te treden. Enkel de drie beste teams uit de Expert klasse
ontvangen een uitnodiging voor het Wereldkampioenschap.
Eerste ronde – Freestyle is een eliminatieronde tot de 6 beste teams in elke klasse, gevolgd door ronde twee
– Distance/Accuracy, en ronde drie – Freestyle. De scores van de eerste ronde worden enkel gebruikt om de
eerste zes teams te bepalen en worden daarna niet meer gebruikt. De eindscore van een team wordt bepaald
door de score van de tweede ronde Freestyle te verdubbelen en op te tellen bij de score van de Distance/
Accuracy.
Open Divisie “Tie-Breaker”: Indien er zich een gelijke stand voordoet tussen één van de eerste vier teams
in de Expert klasse, of tussen één van de eerste drie teams uit elke andere klasse, zal volgens noodzaak een
beslissing genomen worden na de volgende stappen: 1) bepaal het team met de hoogste score nadat je
de resultaten van de categorieën Athletisch vermogen en Wow!Factor hebt opgeteld, 2) bepaal het team
met de hoogste score in Distance/Accuracy, 3) een “face-off” ronde zal worden gespeeld waarbij elk team
één worp Distance/Accuracy mag uitvoeren. De hond die de hoogste score haalt zal tot winnaar worden
uitgeroepen. Dit proces herhaalt zich tot er één van de teams zich onderscheidt van het andere. De juryleden
zullen, indien door de deelnemer gevraagd, toestaan dat de honden even uitrusten gedurende de “face-off.”
Sport Divisie (Distance/Accuracy) De Sport Divisie vooziet in een Expert-, Masters-, Novice- en Team
klasse. Enkel de eerste drie Experts krijgen een uitnodiging voor het Wereldkampioenschap.
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Hoeveel trainen is té veel? – is een vraag die maar al te vaak wordt gesteld. Mensen vragen me: “Hoeveel train
jij met je honden?” Veel mensen die aan deze geweldige sport beginnen denken dat je alle dagen met je hond
moet oefenen. Dat is gewoon niet waar. Drie tot vier kwaliteitsvolle trainingen per week is meer dan voldoende
om je viervoeter in perfecte conditie te houden. Op de andere dagen zorg je best voor afwisseling door met
hem te gaan lopen of te zwemmen. Dit wil niet zeggen dat je je werptechnieken niet vaker kan oefenen. Veel
toptrainers oefenen regelmatig op werptechnieken, en trainen ook hun routine zonder hond. Het is de bedoeling
om een goede trainingssessie door te brengen want op de keper beschouwd is het beter om op een wedstrijd aan
te komen met een hond die uitgerust is, dan met een uitgeputte viervoeter.
— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz
Open Division World Champion
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Ronde 1 – Eliminatieronde Distance/Accuracy tot de zes beste teams bekend zijn in elke klasse.
Ronde 2 – Distance/Accuracy. De eindscore wordt bepaald door de som van beide ronden.
Sport Divisie Tie-Breaker: Wanneer er een gelijke stand is tussen één van de eerste vier teams uit de Expert
klasse, of tussen één van de eerste drie teams uit elke andere klasse, zal de beslissing vallen na het vervullen
van de volgende criteria volgens noodzaak: 1) het team met de minste worpen in beide ronden 2) een “faceoff” ronde bepaalt met één worp Distance/Accuracy door de hond met de hoogste score als winnaar uit te
roepen. Indien de teams na de eerste worp nog steeds gelijk staan, wordt de procedure van de “face-off”
herhaald tot er een verschil is. De juryleden zullen, indien gevraagd door de deelnemer, toestaan dat de
honden even uitrusten gedurende de “face-off.”
MicroDog Divisie (Freestyle en Distance/Accuracy gecombineerd) Bij de MicroDogs wordt enkel
de Expert klasse ingericht. De beste twee teams uit deze klasse kunnen een plaats verdienen op het
Wereldkampioenschap.
MicroDogs moeten minder wegen dan 25 pounds (11,36 KG), of kleiner zijn dan 16 inches (40,64
cm), gemeten vanop de grond tot aan het middenpunt tussen schouders en heupen zoals bepaald wordt
door de Skyhoundz officials.
Deelnemers aan de MicroDogs moeten een variatie op schijven van het type K-10 pup gebruiken (7
¼ inch of 18,42 cm diameter) zoals bijvoorbeeld de Competition Standard Pup, FrostBite Pup, Jawz Pup of
SofFlite Pup, ofwel een identieke of kleinere plastieken schijf van een andere producent.
Ronde 1 – Freestyle eliminatieronde om de zes beste teams te bepalen, gevolgd door ronde 2 –
Distance/Accuracy en ronde 3 – Freestyle. De scores van de eerste ronde worden enkel gebruikt om de eerste
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zes teams te bepalen en worden daarna niet meer gebruikt. De eindscore van een team wordt bepaald door de
score van de tweede ronde Freestyle te verdubbelen en op te tellen bij de score van de Distance/Accuracy.
Omdat er verschillende deelnemers uit de MicrDog Divisie ook willen meedoen in de Open
Divisie, en omdat de beide Divisies hetzelfde patroon volgen, moeten deelnemers maar in één van de
beide Divisies aantreden op Regionale-, Open- en Internationale Kwalificatiewedstrijden om toch in beide
divisies beoordeeld te worden. Hou er wel rekening mee dat om mee te tellen voor de MicroDog Divisie de
deelnemer het kleinere formaat van schijf moet gebruiken. In de Open Divisie geldt deze beperking niet.
MicroDog Divisie Tie-Breaker: Indien er zich een gelijke stand voordoet tussen één van de eerste twee
teams, zal volgens noodzaak een beslissing genomen worden na de volgende stappen: 1) bepaal het team
met de hoogste score nadat je resultaten van de categorieën Athletisch vermogen en Wow!Factor hebt
opgeteld, 2) bepaal het team met de hoogste score in Distance/Accuracy, 3) een “face-off” ronde zal worden
gespeeld waarbij elk team één worp Distance/Accuracy mag uitvoeren. De hond die de hoogste score haalt
zal tot winnaar worden uitgeroepen. Dit proces herhaalt zich tot er één van de teams zich onderscheidt van
het andere. De juryleden zullen, indien door de deelnemer gevraagd, toestaan dat de honden even uitrusten
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gedurende de “face-off.”
Pairs Freestyle Divisie (enkel Freestyle) De Pairs Freestyle Divisie voorziet enkel de Expert klasse. De
teams spelen één ronde Freestyle (twee ronden Freestyle op het Wereldkampioenschap) – de twee beste
teams ontvangen een uitnodiging voor het Wereldkampioenschap.
Pairs Freestyle Divisie “Tie-Breaker”: Indien er zich een gelijkstand voordoet tussen één van de eerste twee
teams, zal volgens noodzaak een beslissing genomen worden na de volgende stappen: 1) bepaal het team
met de hoogste score nadat je resultaten van de categorieën Athletisch Vermogen en Wow!Factor hebt
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opgeteld uit de Freestyle ronden 2) er wordt een Snapshot ronde gehouden waarbij de deelnemers, na hun
teken, tien seconden krijgen om hun beste trukje of opeenvolging van trukjes te laten zien. De juryleden
bepalen dan een winnaar op basis van hun indruk met betrekking tot de kwaliteit van het geheel van deze
Snapshot ronde.
Jeugd Divisie (Freestyle en Distance/Accuracy gecombineerd) De Jeugd Divisie, eenvoudig gezegd, is
een wedstrijd voor de jeugd onder 15 jaar (voor de 31e December van het jaar waarin de wedstrijd wordt
georganiseerd). De Jeugd Divisie voorziet enkel in een Expert klasse. De beste twee uit de Jeugd Divisie van
elke Kwalificatiewedstrijd ontvangen een uitnodiging voor het Wereldkampioenschap.
Jeugd Divisie “Tie-Breaker”: Indien er zich een gelijkstand voordoet tussen één van de eerste twee teams,
zal volgens noodzaak een beslissing genomen worden na de volgende stappen: 1) bepaal het team met de
hoogste score nadat je resultaten van de categorieën Athletisch vermogen en Wow!Factor hebt opgeteld uit
de Freestyle ronde’s 2) er wordt een Snapshot ronde gehouden waarbij de deelnemers, na hun teken, tien
seconden krijgen om hun beste trukje of opeenvolging van trukjes te laten zien. De juryleden bepalen dan een

Sven Van Driessche (Sequence)

Wedstrijden zijn leuk, maar verlies nooit uit het oog waarom je in de eerste plaats begon met schijven voor je hond te werpen.
Enkele jaren geleden betrapte ik mezelf erop dat ik te competitief was ingesteld. Mijn hond “Bowditch” en ikzelf hadden er
niet zoveel plezier meer in als in het begin. Het had een grote impact op ons moraal en dat was dan ook duidelijk aan onze
prestaties te zien. Ik heb geleerd dat je thuis best meetlint, paaltjes en de chronometer aan de kant laat liggen. Neem een
schijf, wandel naar je lievelingsplekje en begin gewoon te gooien. Op het moment dat ik de competite vergat en terug plezier
begon te maken, werd het helemaal te gek voor ons alletwee. “Bowditch” slaagt er steeds weer in om een glimlach op mijn
gelaat te toveren elke keer hij die schijf uit de lucht haalt.
— Larry Beatty and “Bowditch,” 2004 Hyperflite Skyhoundz Sport Division World Champions
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winnaar op basis van hun indruk met betrekking tot de kwaliteit van het geheel van deze Snapshot ronde.
In Welke Klasse Kan Je Best Inschrijven Voor Een Skyhoundz Competitie?
De verschillende klassen bij een wedstrijd variëren van Divisie tot Divisie en zijn enkel van toepassing op de
Hyperflite Skyhoundz Regionale-, Open- en Internationale Kwalificatiewedstrijden.
Expert Vrije inschrijving
Masters Honden die op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 9 jaar hebben bereikt. Wanneer een deelnemer
zich inschrijft in de Master klasse, kan hij niet meer inschrijven met dezelfde hond in de Expert klasse.
Novice Een team bestaande uit een hond en een begeleider, die ofwel samen ofwel apart, nooit hoger
eindigden dan een vierde plaats op een Hyperflite Skyhoundz Regionale-, Open- of Internationale
Kwalificatiewedstrijd in om het even welke van volgende Divisies: Open Divisie,
Sport Divisie, MicroDog Divisie of Pairs Freestyle Divisie.
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De Wedstrijdkalender
Je kan de kalender van de Skyhoundz Lokale Kampioenschappen
raadplegen op: http://skyhoundz.com/localschedule.html
Je kan de kalender van de Skyhoundz V.S. Regionale
Kwalificatiewedstrijden en de Open Kwalificatiewedstrijden
raadplegen op: http://skyhoundz.com/usregionalchampionships.
html Je kan de kalender van de Skyhoundz Internationale
Kwalificatiewedstrijden raadplegen op: http://skyhoundz.com/
internationalchampionships.html Voor infomatie in verband
met het Wereldkampioenschap kan je terecht op: http://
skyhoundz.com/worldchampionship.html
Het Verband Tussen De Types Wedstrijden En De Manier
Van Beoordeling
Of je nu meedoet aan een “Disc Dog” wedstrijd die door Hyperflite
gesponsored wordt, of deze door een andere organisatie werd
ingericht, een goed begrip van de regels zal je zeker een stapje
voor geven in je zoektocht naar succes. Veel competitiespelers
kiezen ervoor om alles op hun eigen manier te doen, zoals ze het
zichzelf gewoon hebben gemaakt op wedstrijd. Deze aanpak is
goed, maar als je weigert om je aan de verschillende regels en
richtlijnen van de verschillende organisaties aan te passen, dan
mag je ook niet verwachten dat je het zelfde succes gaat behalen
zoals je gewoon bent in een andere organisatie. Het kan een hele
schok zijn om na maanden van training met 7 schijven op een
evenement aan te komen en te vernemen dat je maximum 5
schijven mag gebruiken. Er zijn verschillende subtiele verschillen
tussen de verschillende organisaties. Eerder dan je te beklagen
over het feit dat je net voor een wedstrijd nog van versnelling
moet wisselen, kan je je beter verdiepen in de regels en richtlijnen
van de verschillende organisaties. Dit zal uiteindelijk in je
voordeel werken ten opzichte van deelnemers die niet zo bekend
zijn met dit deel van de sport. De meeste wedstrijden hebben
voor het begin van de competitie een soort van briefing. Wees
aandachtig en luister goed op deze bijeenkomst. Als je een vraag
hebt, hoe dom je ook denkt dat ze is, stel ze gewoon. Juryleden
hebben meestal de eigenschap dat ze zichzelf graag horen praten!
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Ondanks het feit dat je alles doet zoals het hoort, bestaat toch de kans dat je niet de beoordeling
krijgt die je had verwacht. Het gebeurt regelmatig dat juryleden op een lokale wedstrijd niet dezelfde kennis
en ervaring hebben als de jury op een Regionale Kwalificatiewedstrijd. Waar het mogelijk is dat een lokale
wedstrijd beoordeeld wordt door een aantal toegewijde vrijwilligers, zal bij een Regionale Kwalificatie steeds
een ervaren jury ter beschikking zijn. Ooit hoorden we van een Wereldkampioen dat hij datzelfde jaar op
een lokale wedstrijd maar een elkfde plaats behaalde. Bekijk de zaken steeds in het juiste perspectief en
beschouw die lokale wedstrijden als een goede training voor de Kwalificatiewedstrijden waar je de garantie
hebt dat een ervaren team de beoordeling zal verzorgen.
“Canine Disc Play” = Love at first Bite!
Ongeveer 20 jaar geleden, hebben we met de publicatie van het boek “Frisbee Dogs: How to Raise Train
and Compete” ,de basis van deze fantastische sport, getracht een antwoord te bieden op de vraag: Waarom
leer je je hond met een vliegende schijf te spelen? Vandaag, net als toen, zijn er evenveel antwoorden op
die vraag als er beoefenaars zijn. Er is echter wel een rode draad bij alle enthousiastelingen die in contact
kwamen met het “disc dogging.” Om het eenvoudig te zeggen – mensen beginnen eraan omdat hun hond
het fantastisch vindt.
Deze sport draait niet alleen om het plezier van de hond, maar het voorziet je trouwe vriend van de
nodige uitdagingen zodat hij een vol en productief leven kan leiden. Het gegeven dat je samen een activiteit
doet, creëert een speciale band en zorgt ervoor dat er een bijzondere vorm van respect zal groeien tussen jou
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en je hond. Dit heeft enkel voordelen voor beide partijen.
Doorheen de jaren hebben we verhalen gehoord van verschillende “disc dog affecionados” die een
depressieve en vernielzuchtige hond hadden, van wie het leven werd veranderd door aan deze fantastische
sport te beginnen. De verveelde en gedesoriënteerde viervoeters hadden plots een actief leven waarbij ze
zowel op het fysiek vlak werden uitgedaagd, als op psychologisch vlak werden gestimuleerd. Op het einde
van de dag vielen ze tevreden op hun baasje zijn voeten in slaap in plaats van tegen de muren op te springen.
Mensen met een hectisch dagschema ondervonden dat 10 minuutjes werpen in de achtertuin of een
nabij gelegen geschikte ruimte, leuker was en een betere training dan een urenlange wandeling.
Ook asielen halen hun voordeel uit deze sport. Het is geen geheim dat honden uit een asiel niet alleen
geweldige huisdieren zijn, maar eveneens fantastische “Disc Dogs.” Vele competitiespelers zoeken naar
asielhonden die voor de meeste gezinnen niet in aanmerking zouden komen vanwege hun activiteitsgraad
en hun vernielzuchtige neigingen. Het is een feit dat er al meerdere Wereldkampioenen kruisingen zijn die
door hun trotse baasjes uit een asiel werden gered. In tegenstelling tot veel andere hondensporten is deze
sporttak toegankelijk voor alle honden, ongeacht of ze een stamboom hebben of niet. Ook het kennisniveau
speelt geen rol.
Bijna iedereen vindt het geweldig om te zien hoe een afgetrainde viervoeter tot het uiterste gaat
op aangeven van zijn teamgenoot. Vraag dat maar aan eenieder die ooit een top team aan het werk heeft
gezien, bijvoorbeeld tijdens de rust bij de Amerikaanse National Football League stelen “Disc Dogs” de
show, altijd en overal.
En dan bestaat er nog zoiets als; de “Disc Dog” levensstijl. Zowel in bijna elke staat in de V.S. alsook in
de meeste andere landen wordt er een grote en levendige gemeenschap opgericht die alle hondenliefhebbers
met een zwak voor deze sport samenbrengt. Men noemt ze ook wel eens een “Disc Dog” club. Deze
enthousiaste mensen zijn ervan overtuigd dat deze sport om meer draait dan alleen maar een goede fysieke
training, het is voor hen echt een levensvisie. Ze eten, drinken, ademen en dromen “Disc Dog.”
Je mag zonder enige twijfel spreken van een ware “Disc Dog” familie waarin iedereen welkom is. In
tegenstelling tot veel “mensensporten”, zijn wedstrijden vooral een goedlachse bedoeling. Iedereen wint
graag, natuurlijk, maar het draait vooral om het plezier dat je samen met je beste vriend kan hebben. Je
zal overdonderd worden door de bereidheid van eenieder om je te begeleiden bij je eerste avonturen in je
nieuwe hobby. Het enige wat je moet doen is iets vragen, en de meeste deelnemers zullen ter hulp schieten
alsof ze je al jaren kennen.
Veel nieuwe competitiespelers zijn geïntimideerd door het idee om voor ervaren spelers, of een groot
publiek, hun routine te presenteren. Dit is helemaal niet nodig. Wedstrijden zijn een leuke manier om samen
met je hond, je te meten met een aantal gelijkgestemde zielen, al dan niet aangemoedigd door een publiek.
De meesten onder ons genieten echt van deze aandacht en het drijft je vaak tot ongekende prestaties.
Hoewel de sport zeker geëvolueerd is in de loop van de jaren, heeft het zijn unieke karakter behouden.
Omdat er (nog) geen geld mee gemoeid is, is geld dus ook niet de voornaamste motivatie. Het is zelfs zo, dat
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de meeste “disc doggers” ervan overtuigd zijn dat de inbreng van geldprijzen een slechte zaak zou zijn voor
de sport in het algemeen. Ze vermoeden dat het mogelijk een oorzaak kan zijn dat mensen zich niet meer
op de hond zouden concentreren en ze willen ten allen kost vermijden dat zo de speciale band die ontstaat,
verloren zou gaan.
Het is onmogelijk om te voorspellen hoe “disc dogging” jouw leven zal beïnvloeden, maar dat het zal
veranderen is een ding dat zeker is. Het zal altijd een populaire sport blijven bij mensen die van het leven
genieten en er prat op gaan dat hun trouwe viervoeter hier ook bijhoort. De reis is nog maar net begonnen
en je kan er van op aan dat jullie samen de tijd van jullie leven zullen hebben. Ten slotte: “disc dogging” is
“Love at first bite!”
Semper Fido!
Peter Bloeme and Jeff Perry
Co-Founders, Hyperflite, Inc.
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In 1994, op één van onze eerste “Disc Dog”
reizen naar Japan, waren we in de mogelijkheid
om, dankzij de sponsoring van Fuji Television
rond het “Jaar van de Hond”, het Japanse volk te
laten kennis maken met “disc dogging.” Op één
van de vrije dagen, namen we het zo efficiente
metrosysteem naar het station Shibuya in Tokio.
Enkele stappen buiten het station bevonden
we ons plots aan de voet van een enorm bronzen
standbeeld ter ere van de universele trouw van
de hond aan zijn baasje. Het inspirerende en
waargebeurde verhaal van “Hachiko” is er
eentje dat iedereen in het hart treft die ooit een
speciale band met een hond heeft gehad.
“Chu-ken Hachiko” (vertaald – de trouwe
hond Hachiko) en zijn baasje Isaburo Uyeno,
een professor aan de de universiteit, kwamen
naar Tokio in 1924.
Elke dag wandelden de professor en
Hachiko samen tot aan het station Shibuya,
waar Hachiko de hele dag zou wachten tot
zijn baasje weer uit het station kwam na zijn
werkdag aan de universiteit.
In 1925, werd Uyeno plots ziek en overleed terwijl hij op de universiteit aan het werken was.
Ondanks dat Hachiko maar 2 jaar oud was op het moment dat Uyeno overleed, was de band die
beiden hadden opgebouwd al zo sterk dat de rest van het leven van Hachiko getekend was. Hachiko
bleef dagen aan een stuk aan de uitgang van het metrostation wachten op de terugkeer van zijn
baasje. Hij ging enkel occasioneel naar huis. Zo bleef hij waakzaam gedurende de volgende 11 jaar tot
hij zelf stierf op de plek waar hij zijn baasje voor het laatst had gezien. Tijdens deze tijd inspireerde hij
vele passanten door zijn trouw aan zijn baasje. In 1934 werd er besloten een standbeeld op te richten
ter ere van deze speciale viervoeter en de les in liefde en genegenheid die hij leerde aan iedereen die
hem kende.
Met deze les in het achterhoofd, begonnen we een manier te zoeken om alle “disc doggers”
eraan te herinneren dat de ongeconditioneerde liefde en vriendschap die bijna elke viervoeter aan
zijn begeleider geeft, een waardevol bezit is. Uiteindelijk werd besloten dat een Latijnse zin dit het
meest beknopt kon weergeven. Vanaf het competiteseizoen 2007 werd op alle Hyperflite medailles de
volgende zin gegraveerd: “Fidelis Canis Amiculus” hetgeen wil zeggen “trouwe hondenvriend.”
— Peter Bloeme and Jeff Perry
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Wereldkampioenen Peter Bloeme en Jeff Perry hebben in de laatste
drie decennia tienduizenden hondenliefhebbers laten kennis maken
met deze verslavende familieactiviteit. Het is ook een sport die kan
beoefend worden door hondenliefhebbers van alle leeftijden. Dit
duo legden de basis voor Hyperflite Flying Discs en hebben
vervolgens een patent gekregen op de revolutionaire K-10
– de eerste vliegende schijf in de geschiedenis die werd
ontworpen voor competities in deze hondensport.

