
Analyse Eigen Tijd 

 

Daar is tie weer, geliefd en gehaat, altijd goed voor verrassingen. Het spel waar je moet beschikken 

over zelfkennis en kennis van je hondje. Ervaring is ook best handig hier. Je snelheid is niet belangrijk 

als je deze maar onderkent. Ontkenning van de kwaliteiten en gebreken van jou of je hondje zorgen 

hier voor verlies. En natuurlijk ligt overschatting van jezelf op de loer maar is hier echt niet 

verstandig. 

Laten we kijken hoe het gegaan is: 

 

De Lummels 

Als je er 57 seconden over denkt te gaan doen en uiteindelijk loop je het foutloos in 54,81 seconden 

dan zit je er dus maar 2,19 seconden naast. Daarmee bezet Jarah met Dennis de Bloeme dit keer de 

eerste plaats 

De tweede plaats heeft het wel nog vele malen beter ingeschat maar laat een steekje vallen met een 

foutje. Een verschiltijd van maar 0,1 seconden wordt daarmee 5,10 seconden helaas. Oogi met 

Anniek Groeneveld kennen elkaar dus blijkbaar heel goed. 

Met 6,12 seconden verschiltijd blijft Jingo met Natasja Vos goed in de achtervolging op de derde 

plaats. 

Twee combinaties zijn hier strijdend ten onder gegaan maar dat is geen schande. 

 

De ukkies 

Hier zien we bijzonder genoeg weinig echte fouten. De eerste plaats wordt weggekaapt door Binkie 

en Mitchel de Bruin met ook een mindblowing verschiltijd van 1,09 seconden. 

Shine met Angela de Boer zit er op de tweede plaats maar net iets meer dan 5 seconden naast, wel 

enige onderschatting want ze waren sneller dan gedacht. 

En wederom een derde plek voor Babs met Marjolein Snijders die er 5,35 seconden naast zit. 

Men heeft wel goed door hoe dit spelletje gespeeld moet worden, op een na zit iedereen binnen de 

10 seconden van de ingeschatte tijd. 

 

De ougies 

Hier heeft D’oro met Ria Verheul een goede inschatting gemaakt blijkt uit de 1,41 seconden 

verschiltijd. Dit blijkt niet de beste (doch wel heel goed) inschatting maar hier zijn bij de andere wel 

fouten gemaakt. 



Valar met Denis de Bloeme blijkt uit te komen op de tweede positie met 8,75 seconden verschil 

inclusief één fout. Hadden ze die fout echter niet gemaakt dan was er in de stand niets gewijzigd. 

Op de derde plek zien we Sookie met Jolanda Kroon die dus wel de beste inschatting had met maar 

0,58 seconden verschil maar wel 10 strafseconden krijgt door twee fouten. 

Ook bij de oudjes blijken de inschattingen vrij nauwkeurig te zijn. Uiteraard is hier de ervaring de 

grote reden. 

 


