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GESLAAGD EUROPEAN OPEN AGILITY 2019: GROOTSTE 
HINDERNIS WAS DE HITTE...

Van 25 tot en met 28 juli jl. werd op Sportcentum 

Papendal te Arnhem het European Open Agility 

gehouden. Het werd een grandioos succes, ondanks 

het feit dat de organisatie het hoofd moest bieden aan 

on-Nederlandse tropische temperaturen. Het al dan niet 

doorgaan van het evenement hing even aan een zijden 

draadje. Door de grote inzet en vindingrijkheid van de 

organisatie, de vele vrijwilligers en de deelnemers kon het 

toernooi toch op een verantwoorde manier doorgaan.... 

De opkomst was groot, zover het oog reikte waren er 

campers, tenten, auto’s, mensen en uiteraard honden in 

alle soorten en maten, afkomstig uit niet alleen Europa, 

maar ook Canada, Amerika, Korea, Brazilië, Zuid-Afrika, 

Japan, Costa Rica en Singapore. Honden overigens, die 

gezien hun sportieve achtergrond allemaal in goede 

conditie waren en daardoor beter opgewassen tegen de 

extreme warmte. 
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‘European Open met hindernissen’

De organisatie (Commissie Agility van de Raad 

van Beheer) heeft er alles aan gedaan om de 

European Open Agility 2019 onder extreme 

temperaturen van ver boven de 30 graden goed 

te laten verlopen en er daarbij alles aan te doen 

om het welzijn van de honden te waarborgen. 

Daarbij moest men het hoofd koel houden bij 

een golf van (extreme) kritiek op social media en 

een veelgehoorde roep om afgelasting. 

Verantwoordelijk bestuurslid Gabri Kolster van 

de Raad van Beheer heeft het hele proces van 

begin tot eind meegemaakt: ‘Het werd letterlijk 

en figuurlijk een European Open met 

hindernissen. Toen duidelijk werd dat we met 

een hittegolf te maken zouden krijgen, hebben 

we van uur tot uur de mogelijkheden bekeken. 

Dat ging regelmatig door tot diep in de nacht, 

het was heel intensief. We hebben ervoor 

gekozen niet in te gaan op de oververhitte 

discussies op internet, maar rustig te blijven en 

geen olie op het vuur te gooien.’

‘Als het vier dagen lang zo heet zou zijn 

geweest, hadden we het zonder meer afgelast’

Gabri Kolster opent het evenement. ‘Het weekend voor de opening zagen we al dat we meer nodig hadden dan alleen het 

hitteprotocol’ 

Hitteprotocol

Uiteraard is er het standaard hitteprotocol dat bij hoge 

temperaturen onder andere voorziet in voldoende 

schaduwplekken en verkoeling. Gabri Kolster: ‘Het weekend 

voor de opening zagen we al dat we meer nodig hadden dan 

alleen het hitteprotocol. Er naderde een heuse hittegolf. 

Meermalen is afgelasting van het evenement overwogen en ook 

heel dichtbij geweest, waarbij we voortdurend ruggenspraak 

voerden met diverse (medisch) adviseurs, kijkend naar wat nog 

verantwoord was. Uiteindelijk werd duidelijk dat het alleen de 

donderdag en vrijdag heel heet zou worden, en dat het zaterdag 

en zondag zou afkoelen. Dat gaf de doorslag, want dat gaf ons 

de ruimte om op donderdag en vrijdag een tropenrooster in te 

voeren en op zaterdag en zondag weer in het normale rooster 

terug te vallen en niet uit de tijd te lopen. Als het vier dagen lang 

zo heet zou zijn geweest, hadden we het zonder meer afgelast. 

Gelukkig is dat niet nodig geweest. Alle lof overigens voor de 

organisatie, de vrijwilligers en de deelnemers voor hun 

flexibiliteit en inzet. Iedereen stond er toch maar donderdag en 

vrijdag om kwart voor zes ’s ochtends en tot ’s avonds laat. 

Samen hebben we er alsnog een geslaagd evenement van 

kunnen maken en alle honden zijn gezond met hun baasjes mee 

terug naar huis gegaan.’ 

Gabri Kolster deed ook de woordvoering richting pers, bekijk de 

interviews met Omroep Gelderland en De Gelderlander 

https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/232488309/GLD-Nieuws/aflevering/40027/Vrijdag-26-juli
https://www.gelderlander.nl/arnhem/ek-voor-honden-die-parcours-afleggen-in-arnhem-ligt-stil-vanwege-hitte~abfc7a73/
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Veel drinken met deze tropische temperaturen.

Bijeenkomst vrijwilligers, de planning gaat ook voor hen op 

zijn kop ivm de hitte.Medische keuring voor elke deelnemende hond.

Op donderdag en vrijdag was het al voor dag en dauw op: 05:45 uur start! Het dagprogramma op donderdag werd geschrapt en 

op vrijdag al om 10.00 uur gestopt.

Ron van Straaten (op achtergrond) keurt finale large

Tropenrooster

Na overleg met alle partijen ging het programma 

helemaal op de schop: op donderdag werd al om 05:45 

uur begonnen met de trainingen, die om 10.00 uur 

werden gestopt. Een deel van het vrijdagprogramma 

werd al op donderdagavond gelopen toen de 

temperaturen waren gedaald – van 20:00 tot 24:00 uur. 

Daarbij werd continue gemonitord aan de ring of het 

verantwoord was om door te gaan. Op vrijdag werd er 

extra vroeg gestart, om 5:45 uur, zodat het programma 

rond 10:00 uur kon worden gestopt - voordat het echt te 

warm werd. Het hitteprotocol voorzag in meerdere 

pauzes, waarin mens en hond onder de sproeiers die 24 

uur per dag draaiden, en in de badjes konden afkoelen, 

wat ook voortdurend gebeurde. Raad van Beheer-

bestuurslid Roelof Nuberg: ‘Op de eerste dag ben ik na 

werktijd naar Papendal gereden om te kijken naar de 

stand van de maatregelen. Zo ben ik ook even over de 

camping gelopen om de situatie van de honden daar te 

zien. In de schaduw (vaak onder speciale reflecterende 

doeken), met een briesje (en vaak nog ventilatoren) en 

voldoende water en toezicht zaten de honden daar 

uitstekend. Toen ik thuis kwam was het daar zo warm dat 

ik eigenlijk geneigd was mijn eigen honden in de auto te 

laden en naar Papendal terug te rijden!’
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Kunstlicht

Om ’s avonds en ’s ochtends vroeg te kunnen lopen, was 

kunstlicht nodig. Daarvoor moesten te elfder ure vier 

enorme lichtmasten gehuurd worden. Een gok, omdat 

deze lichtmasten niet getest konden worden. Maar ze 

bleken uitstekend te werken en zorgden voor een mooie 

verlichting in de duisternis. Het bleek zelfs een positief 

effect te hebben op de sfeer, zodat er stemmen opgingen 

om avondruns standaard in te voeren op internationale 

toernooien.

Finales

Op zaterdag zou het normale programma gevolgd 

worden, maar bij toch weer oplopende temperaturen 

besloot de organisatie rond 10:30 uur om de wedstrijd 

opnieuw stil te leggen tot na 17:00 uur. Een verstandige 

beslissing, met dus een uitloop naar de avond. Zondag 

werden de finales gelopen met de beste individuele 

deelnemers en landenteams, waarbij de vier parcoursen 

van de dagen ervoor waren omgevormd tot één grote 

wedstrijdring. 

Zondag 28 juli emoties TeamNL Large.EHBO staat al vroeg klaar.

Het organisatieteam (in oranje) krijgt een daverend applaus 

van het vrijwilligersteam (in blauw)

Mede-organisator Linda Valk (midden-voor) werd bijgestaan 

door mensen van de Raad van Beheer

EO by Night donderdag 25 juli
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Winnaars Teams Small, Nederland (vlnr) Patrick Slokkers & Maybe, Anouk Herijgers & 

Binky, Natasja Ebben & Djillz & Marissa Figee & Zenzi).
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Winnaars

Individueel 

Winnaar in de categorie Small individueel werd 

Tobias Wüst met Dörte (Duitsland). In de categorie 

Medium individueel pakte Werner Goltz (Oostenrijk) 

met Ixi de eerste plek. Winnaar in de categorie Large 

individueel werd de Tsjechische Tereza Králová met 

haar hond Say.

Teams

Bij de teams werd in de 

categorie Teams Small 

Duitsland winnaar, overigens 

op de voet gevolgd door het 

Nederlandse team. Winnaar 

in de categorie Teams 

Medium werd Tsjechië, en in 

de categorie Teams Large 

pakte opnieuw Duitsland de 

eerste plaats.

Ga naar de website van het 

European Open 2019 voor 

alle uitslagen.

Thereza Kralova winnaar Large individueel

Werner Goltz met Ixi winnaar Individueel Medium.Tobias Wüst en Dorte winnaar Individueel Small.

Winnaars Teams MediumWinnaars Teams Large

https://www.eo2019.eu/results
https://www.eo2019.eu/results
https://www.eo2019.eu/results
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Internationale allure

Al met al stond er een bijzonder mooi toernooi van 

internationale allure. Teamleiders van alle 43 (!) 

deelnemende landen en alle 857 lopers waren vol lof 

over dit evenement en de organisatie. Ook Christa 

Bremer (gedelegeerde FCI) sprak na afloop lovende 

woorden over de organisatie, vrijwilligers, deelnemers en 

het verloop van het gehele toernooi. Geen enkele hond 

heeft het af moeten leggen tegen de warmte, mede door 

alle genomen voorzorgsmaatregelen. Alle dieren zijn 

weer gezond met hun baasjes mee naar huis gegaan. 

Linda Valk, lid van het organisatiecomité: ‘Het heeft ons 

heel wat hoofdbrekens gekost om alles om te gooien en 

leverde ons nachten met slechts twee uur slaap op, maar 

we zijn trots en blij dat het allemaal is gelukt!’

EO-vlag overgedragen aan Verenigd Koninkrijk waar de EO in 2020 wordt gehouden. Het zal voor Engeland een bijzonder 

toernooi worden met de Brexit in het verschiet...

Het EO Agility laat prachtig zien hoe mens en dier samen kunnen vallen...


