
WEDSTRIJDEN SCHAPENDRIJVEN 

 

Hartelijk welkom bij de wedstrijd schapendrijven van vandaag. Deze 

wedstrijd noemen we een trial. 

 

Of u nu hier bent gekomen om alleen te kijken of dat u van plan bent 

ook ooit  zelf eens mee te doen, enige informatie over de wedstrijd 

kan altijd van pas komen. 

 

De eerste Europese wedstrijden schapendrijven vonden meer dan 

honderd jaar geleden plaats in het noorden van Wales. Deze 

wedstrijden werden opgezet als een concurrerende test onder 

herders  om te zien wie de beste werkhond had. Deze eerste 

wedstrijden waren net als vandaag zodanig ontworpen, om de 

alledaagse taken die komen kijken bij het hoeden van een kudde 

schapen na te bootsen. 

 

Om het hoogste wedstrijdniveau te bereiken, heeft de hond van de 

handler vele jaren training nodig. Een goed getrainde hond maakt het 

leven van een herder een stuk gemakkelijker. De herder kan samen 

met zijn hond een grote kudde schapen beheren. En dat met 

minimale stress voor de schapen. Bij de wedstrijden noemen we de 

herder overigens de handler. 

 

De handler geeft zijn hond commando’s met zijn stem of fluit. Voor 

het werken op afstand zal de handler de voorkeur geven aan de 

fluitsignalen. Dit is duidelijker voor de hond en makkelijker op 

grotere afstand. 

 

De honden vinden het leuk om wedstrijden te doen. Het welzijn van 

de hond en van de schapen hebben de hoogste prioriteit van de 

handler. Zo mogen de schapen op een wedstrijddag beperkt worden 

ingezet. En ze krijgen altijd een pauze tussen de runs. 

 

De Jury zit bij de wedstrijd vaak achter de handler, waar deze de 

‘wijze van aanpak’ het beste kan zien. Aan elk deel van het parcours 

kan de jury een maximale hoeveelheid punten toekennen. Alleen bij 

het wedstrijd onderdeel ‘Outrun’ kan zij punten aftrekken voor het 

geven van aanvullende commando's. De jury kijkt naar rechte lijnen 

en strakke bochten rondom hekken, naar besluitvaardig gedrag van 

de hond en naar een constante doorstroming van de schapen. De 

deelnemers moeten binnen een door de jury opgelegde tijd het 

parcours afleggen. 

Gathering – Outrun, Lift en Fetch. 

De handler stuurt de hond (links of rechts) op een ‘outrun’ naar drie 

tot vijf schapen. Het terrein en de afstand tot de schapen variëren 

sterk. Bij beginnerswedstrijden zullen de schapen niet verder dan 

120 tot 150 meter weg staan. Bij wedstrijden op hoger niveau kunnen 

de schapen tot wel 900 meter van de handler staan.. 

Bij dit onderdeel zijn maximaal 50 punten te verdienen. 

 

Driving - Schapen worden over een driehoekig traject door twee 

paar hekken gedreven en worden vervolgens teruggedreven naar de 

scheidingsring. 

Bij dit onderdeel zijn maximaal 30 (40 bij 20 schapen) punten te 

verdienen. 

 

Shedding - De handler en hond moeten binnen de ring twee 

schapen, indien er schapen gemerkt zijn twee ongemerkte, van de 

rest scheiden. De scheidingsring is 36 meter in diameter, deze ring 

kan gemaaid zijn of gemarkeerd door middel van pionnen, zaagsel 

e.d. 

Bij dit onderdeel zijn maximaal 10 punten te verdienen. 

 

De Pen - Zodra het onderdeel ‘Shedding’ voltooid is, neemt de hond 

alle schapen mee naar de pen (omheining) en helpt de handler ze 

daar in te manoeuvreren. De handler mag hierbij alleen minimale 

assistentie verlenen. Zodra de handler de poort van de pen geopend 

heeft mag deze de poort of het daaraan bevestigde touw niet meer 

loslaten. 

Bij dit onderdeel zijn maximaal 10 punten te verdienen. 

 

Single - In sommige wedstrijden wordt na het pennen nog één van 

de schapen van de rest gescheiden. Hiervoor brengt de handler de 

schapen eerst terug naar de ring en zal hij samen met zijn hond 

proberen een van de gemerkte schapen af te scheiden. 

Bij dit onderdeel zijn maximaal 10 punten te verdienen 

 

Double Gather - Bij sommige wedstrijden op hoog niveau, kan het 

voorkomen dat er met twee koppels schapen wordt gewerkt. Dat 

noemen we Double Gather. Hierbij is het de bedoeling dat eerst het 

eerste koppel opgehaald wordt en op een aangewezen plaats stil 

gezet wordt waarna de hond opnieuw uitgestuurd wordt door middel 

van een ‘Look Back’ commando om het tweede koppel op te halen. 

Hierbij wordt voor beide Gatherings onafhankelijk beoordeeld en zijn 

er 50 punten extra te behalen. 

 

International Shed - Bij een Finale met Double Gather van 2x 10 

schapen zal in de shed de handler de 15 ongemarkeerde schapen 

af moeten scheiden van de 5 gemarkeerde, die in de ring achter 

moeten blijven. 

Bij dit onderdeel zijn maximaal 20 punten te verdienen 

 

 

Bent u enthousiast geworden na het zien van de wedstrijd? Dan 

nodigen wij u van harte uit om lid te worden van de Dutch Sheep 

Dog Society. 

 

 

 

 

 



LET OP!  Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; 

 

 

 Benader voor uw eigen veiligheid geen 
honden zonder toestemming van de 
eigenaar. Niet alle honden zijn vreemden 
gewend. 

 Houd niet-deelnemende honden altijd 
aangelijnd.  

 Blijf achter de begrenzingen en kom niet 
op het parcours.  

 Beperk niet het zicht van de handlers, jury 
en wedstrijdleiding.  

 Volg altijd de instructies van de 
wedstrijdleiding op.  

 Leid de handler tijdens de run niet af en 
begin niet met klappen voordat de 
deelnemer aangeeft dat hij/zij klaar is.  

 

 

Schapen zijn onvoorspelbaar en rennen bij onvoorziene 

omstandigheden mogelijk uw richting op.  

 

Bij sommige wedstrijden worden tussenstanden gepubliceerd, als 

dit het geval is zijn deze vaak in de buurt van de Jurywagen, bij de 

wedstrijd administratie of catering te vinden. 

 

Op de meeste trials is (beperkte) catering aanwezig en zijn er 

toiletten. 

 

 

 

Als u vragen heeft over de wedstrijd, over wedstrijden in het 

vooruitzicht of over beschikbare training, stel ze gerust.  

 

 

Mensen met interesse in werkhonden en de wedstrijdsport van het 

schapen drijven zijn altijd welkom. Lidmaatschap van de Sheepdog 

Society staat open  voor iedereen. U hoeft geen werkhond te hebben 

om lid te worden. Kijk voor meer informatie over wedstrijden 

schapendrijven bij u in de buurt op: 

 

 

 

www.dutchsheepdogsociety.nl  

 

of  

 

Facebook.com/dutchsheepdogsociety 
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