Mondial Dogsport

- PROGRAMMA beloften VOE

Het programma is verdeeld in 3 afdelingen:
I - De gehoorzaamheidsoefeningen.
II - De springoefening
III - De verdedigingsoefeningen
IV – Algemene houding

DEZE VOLGORDE DIENT NIET GERESPECTEERD TE WORDEN.
1. Volgen aangelijnd

20 punten

2. Blijven liggen

15 punten

3. Voedsel weigeren

20 punten

4. Geworpen voorwerp

20 punten

5. Houdingen

15 punten

6. Vooruit sturen

20 punten

7. Opsporen van een voorwerp

20 punten

130 punten

** 1 sprong te kiezen**
8. Springen haag
of
9. Vertesprong
of
10. Schutsel

10 punten

11. Aanval met latten

60 punten

12. Aanval met schot

60 punten

13. Verdediging geleider

60 punten

14. Opzoeken en begeleiden

60 punten

240 punten

15. Algemene Houding

20 punten

20 punten

TOTAAL

10 punten
10 punten
10 punten

400 punten

Beloften
VOORSTELLING HOND

ALGEMENE HOUDING

Bij het betreden van het terrein zal de geleider zijn hond op de aangeduide plaats laten en
zich begeven naar de keurmeester waar hij zich voorstelt, zijn apporteervoorwerp laat en
het blokje in ontvangst neemt, het blokje dient opgeborgen te worden in een zak van de
geleider.
NA DE WANDELING DIENT DE LEIBAND AFGEGEVEN TE WORDEN AAN DE
KEURDER.

I. GEHOORZAAMHEID
1. VOLGEN AANGELIJND

20 PUNTEN

De geleider zal na het sein van de keurder met zijn hond aangelijnd een aangeduide weg
afleggen. Na het volgende sein dient de geleider halt te nemen en de hond aan de voet te
zitten, dit zal 2 x gebeuren tijdens de wandeling. Bij het volgende sein vertrekt de geleider
naar het eindpunt waar de hond eveneens aan de voet te dient te zitten.
Na het sein van de keurmeester is de oefening afgelopen.
- de hond dient aangelijnd te zijn aan een lijn van ongeveer 1,20 meter.
- de lijn moet in de hand zijn waar de hond loopt in het volgen, uiteinde mag niet uit de
hand komen.
- tijdens de wandeling moet de lijn doorhangen, zij mag niet strak zijn, de hond moet naast
zijn geleider volgen met de schouder ter hoogte van het been van de geleider.
- een bevel voor de haltes en eindpunt wordt bestraft.
- er mag geen aanvalsman zichtbaar aanwezig zijn.
- tijdens de wandeling moet de hond naast zijn geleider volgen met de schouder ter
hoogte van het been van de geleider.
- tijdens de wandeling dient de geleider een normale houding aan te nemen, één of beide
handen(vuisten) tegen lichaam gedrukt wordt aanzien als abnormale houding.
- hindernissen zijn hier niet toegelaten, bv trap of hindernis.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. hond niet correct zit aan de voet bij halthoudingen(per keer)
1 punt
b. Hond kan dichter
2 punten
c. Geleider rukt aan lijn of geeft bijbevel per keer
2 punten
d. Verkeerde houding hond bij haltes en einde oefening(bestraffing per keer)
2 punten
e. Hond hindert geleider(éénmalige bestraffing)
2 punten
f. Hond loopt te ver vooruit(éénmalige bestraffing)
3 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
h. Lijn komt strak
5 punten
i. Hond veranderd van zijde
5 punten
j. Geen normale houding bij wandeling
5 punten
k. Geleider volgt de aangeduide weg niet
10 punten
l. Hond loopt voor of achter gedurende de wandeling (e vervalt)
10 punten
m. Hond loopt gedurig met strakke lijn
20 punten
n. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

2. BLIJVEN LIGGEN (1/2 minuut)

15 PUNTEN

Voor de down oefening zal de hond steeds afgelegd worden in een kader van 2 op 2
meter dit op de begane grond.

Na het sein van de keurder moet de geleider zijn hond doen liggen. Wanneer de hond ligt
dient de geleider zich te begeven naar de aangeduide plaats in het zicht van de hond met
een maximum van 5 meter.
Na 1/2 minuut geeft de keurmeester een sein waarop de geleider naast de hond plaats
gaat nemen, daarna volgt de oefening voedsel weigeren.
- de geleider bevind zich in het zicht van de hond, hond volledig zichtbaar voor de
geleider.
- tijdens deze oefening moet de hond blijven liggen zonder te blaffen of te snuffelen.
- de hond die over de lijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond blaft of snuffelt tijdens het liggen buiten de eerste 10 sec
1 punt
b. Bijbevel tot liggen bij begin oefening(max 1)
2 punten
c. Bijbevel tot liggen bij ingaan hond(max 1)
2 punten
d. Hond richt zich minder dan 10 seconden op
2 punten
e. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
f. Meester geeft bijbevel van op afstand(max 1)
5 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
h. Hond buiten kader met 1 of 2 poten
10 punten
i. Hond verplaatst zich met 3 of 4 poten buiten kader
15 punten
j. Hond richt zich meer dan 10 seconden op
15 punten
k. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
15 punten

3. VOEDSEL WEIGEREN

20 PUNTEN

De oefening wordt altijd gecombineerd worden met de oefening blijven liggen.
Nadat de geleider naast de hond zijn plaats heeft ingenomen, hond blijft liggen, zal er
voedsel(3 stuks) geworpen worden van op afstand bij de hond.
Na het “voedsel weigeren” geeft de keurder sein voor einde oefening.
- indien er een stuk voedsel de hond raakt en zo zijn houding veranderd wordt er niet
bestraft voor verandering van houding.
- indien de hond aan het voedsel ruikt of snuffelt wordt dit niet bestraft, eraan likken,bijten
of opeten verlies van al de te behalen punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond verplaatst zich per meter (buiten kader)
5 punten
b. Hond veranderd van houding
5 punten
c. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
d. Meester beveelt voedsel weigeren tijdens oefening
20 punten
e. Hond likt werkelijk aan voedsel
20 punten
f. Hond bijt in het voedsel
20 punten
g. Hond eet voedsel op
20 punten
h. Meester verhinderd voedsel weigeren
20 punten
i. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

4. GEWORPEN VOORWERP (eigen voorwerp)

20 PUNTEN

De geleider en zijn hond nemen plaats tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen, zitten of rechtstaan en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Na het sein wordt het voorwerp op de aangeduide plaats geworpen.
Bij het volgende sein zal de geleider zijn hond sturen enkel met stem om het voorwerp te
halen, dit binnen de 30 seconden.
De hond dient volledig tussen de lijnen te komen bij de geleider en het afgeven.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.

- géén hindernissen en géén water toegelaten.
- het voorwerp mag ook niet uit metaal, steen of glas zijn.
- indien het voorwerp niet op de vooropgestelde afstand ligt is er maximum één poging om
te herwerpen.
- de geleider mag zich niet verplaatsen tijdens de oefening.
- 1 bevel voor het lossen van het voorwerp is toegestaan zonder bestraffing.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- Indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond laat voorwerp vallen onderweg ( per keer)
1 punt
b. Hond speelt met voorwerp
1 punt
c. Herwerpen(max 1)
2 punten
d. Hond geeft voorwerp moeilijk af
2 punten
e. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
2 punten
f. Hond laat voorwerp vallen bij de geleider tussen de lijnen of in kader en
geleider raapt op
5 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
h. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 5 punten
i. Hond geeft voorwerp niet af
10 punten
j. Hond niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider(30sec)
20 punten
k. Bijbevel
20 punten
l. Geleider verplaatst zich
20 punten
m. Niet halen of terugbrengen
20 punten
n. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

5. HOUDINGEN

15 PUNTEN

De hond zal steeds op een begane grond afgezet worden in een kader van 2 op 2 meter
om de houdingen uit te voeren.
De houdingen kunnen naar gelang de opdracht, op afstand van maximum 5 meter.
Er is de vertrekhouding en drie verschillende houdingen voor een totaal van 15 punten. ( 5
punten per correct uitgevoerde houding).
Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel in de
beginhouding en begeeft de geleider zich op de aangeduide plaats in het zicht van de
hond.
De geleider beveelt de door de keurder gegeven houdingen, enkel met de stem.
Na het volgend sein is de oefening afgelopen.
- liefhebber rechtopstaand.
- vertrekhouding mag nooit in de stand “staan” zijn.
- indien een houding na twee bijbevelen niet aangenomen wordt zal de oefening gestopt
worden met het verlies van de nog te behalen punten, de reeds behaalde punten blijven
behouden.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Hond buiten kader met 1 of 2 poten
2 punten
b. Hond verplaatst zich per meter buiten kader
2 punten
c. Eenmaal herplaatsing voor vertrekhouding(max 1)
2 punten
d. Bijbevel
2 punten
e. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
f. Meester raakt hond aan bij de vertrekhouding
5 punten
g. Na twee bijbevelen neemt de hond de opgelegde houding niet aan.
Verlies van

h. Geleider wacht niet op sein(eenmalige bestraffing)
i. Géén beginhouding na herplaatsing.
j. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

te nog
behalen punten
5 punten
15 punten
15 punten

6. VOORUIT STUREN(maximum 15 meter)

20 PUNTEN

De geleider en zijn hond nemen plaats tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m) en mag zijn hond klaar maken voor de oefening.
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Na het sein van de keurder mag de geleider zijn hond vooruit sturen, enkel met stem.
De hond dient een aankomstlijn parallel met de vertreklijn te overschrijden.
Na overschrijding en na sein van de keurder dient de hond teruggeroepen worden over de
vertreklijn bij de geleider en zich tussen de lijnen bevinden, bij ophalen is er een
bestraffing.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de aankomstzone is minstens 4 meter breed die gemarkeerd word met loodlijnen op de
grond of elementen.
- de toegestane tijd voor terugkeer is 20 sec.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
2 punten
b. Hond niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider(20 sec) of ophalen
3 punten
c. Bijbevel tijdens oefening
5 punten
d. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 5 punten
e. Buiten de aankomstzone
5 punten
f. Geleider wacht niet op sein(eenmalige bestraffing)
5 punten
g. Geleider verplaatst zich
20 punten
h. De hond overschrijd de aankomstlijn niet
20 punten
i. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

7. OPSPOREN VAN EEN VOORWERP

20 PUNTEN

Het geleider zal bij het betreden van het terrein zijn hond afleggen, zich naar de
keurmeester begeven en het blokje in zijn zak steken, zonder dat de hond dit ziet.
De hond en geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
De geleider dient na het sein van de keurder het houten blokje(12 a 15 cm lang), neer te
leggen op een aangeduide plaats. De keurmeester of ringmeester zal de 3 a 4 andere
identieke blokjes neerleggen binnen de vierkante meter bij het terugkeren van de geleider
naar de hond. Eens de geleider terug bij de hond mag hij geur geven. Na het sein van
de keurmeester mag de geleider zijn hond sturen, enkel met stem.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- géén gedrenkt hout.
- het blokje word neergelegd met de rug naar de hond en mag niet getoond worden, ook
niet bij begin van de oefening.
- het is niet toegelaten de hond laten snuffelen aan het blokje, te tonen of te spuwen
op het blokje.

- de aangeduide plaats is in rechte lijn vanaf de vertrekplaats en binnen het zicht van de
hond.
- hindernissen zijn niet toegelaten.
- de blokjes dienen op de begane grond neergelegd te worden.
- de tijdsduur is 1 minuut voor het zoeken met het terugbrengen van het blokje.
- bijbevelen zijn tijdens het zoeken toegelaten mits bestraffing.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.
- 1 bevel voor het loslaten van het blokje is toegelaten.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven,dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de keurmeester kan na de oefening de blokje controleren op eventuele vervalsing van de
geur.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Hond laat voorwerp vallen onderweg ( per keer)
1 punt
b. Hond speelt met voorwerp
1 punt
c. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
d. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
2 punten
e. Hond geeft blokje moeilijk af
2 punten
f. Hond over de lijn of buiten kader met poot(poten) maar binnen de 1 meter
2 punten
g. Hond verplaatst zich per meter over de lijn/buiten kader(max 2 meter)
5 punten
h. Hond laat blokje vallen bij de geleider tussen de lijnen of in kader en geleider
raapt op
5 punten
i. Vertrek voor het sein keurder
5 punten
j. Vertrek voor het bevel geleider
5 punten
k. Hond geeft voorwerp niet af
5 punten
l. Geleider wacht niet op sein
5 punten
m. Bijbevel na vertrek per keer
5 punten
n. Geleider verplaatst zich
20 punten
o. Geleider toont het blokje, laat snuffelen of spuwt op het blokje
20 punten
p. vind niet
20 punten
q. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

II. SPRINGEN
Bij categorie Beloften heeft men de keuze van 1 van de 3
springoefeningen.
8. SPRINGEN HAAG ( heen en terug)

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in de winkelhaak bij het toestel, de geleider mag
het toestel niet aanraken.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen enkel met de stem,
armbewegingen worden bestraft.
Indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen, enkel bij de heen sprong.
Na het volgende sein van de keurmeester dient de geleider het bevel te geven voor
terugsprong, enkel met de stem, armbewegingen worden bestraft.
De hond dient na de heen en terugsprong ter plaatse te blijven na bevel, na het sein van
de keurder is de oefening afgelopen.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernis voldoende veilig zijn om kwetsuren te
voorkomen.

- de hoogte is 80 cm – de breedte minimum 1m – dikte max.25cm.
- de geleider mag de hond met 1 bevel doen blijven na de heen- en terugsprong zonder
bestraffing.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven
worden.
- de sprongen moeten op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- een hond welke het heen springen mist of weigert kan ook geen punten behalen op het
terug springen.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Raakt hindernis per keer
2 punten
b. Herplaatsing hond(maximum 1 keer)
2 punten
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
2 punten
d. Hond vertrek voor het bevel tot terugspringen
2 punten
e. Hond blijft niet ter plaatse na terugsprong na bevel
2 punten
f. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
g. Hond steunt op haag
3 punten
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
3 punten
i. armbewegingen
3 punten
j. Alleen heen – springen
5 punten
k. Bijbevel
10 punten
l. Hond weigert heen sprong
10 punten
m. Geleider verplaatst zich
10 punten
n. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
10 punten

9. VERTESPRONG ( enkel heen)

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in de winkelhaak bij het begin van de
gracht/obstakel met vlaak.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen, enkel met de stem,
armbewegingen worden bestraft.
De hond dient na de sprong ter plaatse te blijven na bevel, na het sein van de keurder is
de oefening afgelopen, een bevel mag gegeven worden zonder bestraffing.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernissen voldoende veilig zijn om kwetsuren
te voorkomen.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven
worden
- de sprong moet op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- de vertesprong is 2 meter.
STRAFBEPALINGEN
a. Raakt vlaak licht
b. Herplaatsing hond(maximum 1 keer)
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
d. Hond blijft niet ter plaatse na sprong en na bevel
e. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
f. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
g. armbewegingen
h. Bijbevel
i. Hond steunt op vlaak

PUNTEN
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
3 punten
3 punten
10 punten
10 punten

j. Weigering
k. Geleider verplaatst zich
l. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

10. KLIMMEN SCHUTSEL ( heen en terug)

10 punten
10 punten
10 punten

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in het midden bij het toestel, de geleider mag het
toestel niet aanraken.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen met enkel met de stem,
armbewegingen worden bestraft.
Na het volgende sein van de keurmeester dient de geleider het bevel te geven voor
terugsprong, enkel met de stem, armbewegingen worden bestraft.
De hond dient ter plaatse te blijven na de terugsprong tot het eindsignaal van de keurder.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernis voldoende veilig zijn om kwetsuren te
voorkomen.
- aan de onderzijde worden loodlijnen gemarkeerd op de breedte van het toestel langs
weerszijden, indien de hond neerkomt voorbij de loodlijnen blijft met 2 poten wordt deze
bestraft.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen, enkel bij de heen sprong.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider voor de heen sprong dan mag een
bevel gegeven worden
- de geleider mag de hond met 1 bevel doen blijven na de heen en terugsprong zonder
bestraffing.
- de hoogte van het toestel is 180 cm – de breedte minimum 1,20m.
- de sprongen moeten op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- een hond welke het heen springen mist of weigert kan ook geen punten behalen op het
terug springen.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond steunt op wand voor terugsprong
2 punten
b. Herplaatsing hond(maximum 1 keer)
2 punten
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
2 punten
d. Hond vertrek voor het bevel tot terugspringen
2 punten
e. Hond blijft niet ter plaatse na terugsprong na bevel
2 punten
f. hond met 2 poten ter plaatse over de loodlijnen(éénmalig bestraffing)
2 punten
g. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
3 punten
i. armbewegingen
3 punten
j. hond met 4 poten ter plaatse over de loodlijnen(éénmalig bestraffing)
4 punten
k. Alleen heen – springen
5 punten
l. Bijbevel
10 punten
m. Hond weigert heen sprong
10 punten
n. Geleider verplaatst zich
10 punten
o. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
10 punten

III. PAKWERK
11. AANVAL MET LATTEN

60 PUNTEN

De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Als de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.
Na het sein van de keurder geeft de geleider zijn hond bevel tot aanvallen, enkel met stem.
Na het volgende sein dient de geleider zijn hond bevel te geven tot terugkeer.
Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de aanvalsman dient zich te bevinden op de begane grond.
- 1 hindernis toegelaten maar géén water, aanvalsman minimum 4 meter achter de
hindernis, hond dient bij terugkeer de hindernis niet te nemen.
- bij elke aanval zal er voldoende, hoorbare uitdaging gegeven worden door de
aanvalsman, enkel een verdedigde houding mag door de aanvalsman gebruikt worden en
de hond mag niet geraakt worden door de latten, aanvalsman laat hond inkomen en dient
beweeglijk te blijven.
- een schot in deze oefening is hier verboden.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- tijdens de aanval zal de geleider achter de lijn blijven staan, elk gebaar of stemgeluid zal
aanzien worden als bijbevel en bestraft worden.
- de aanval en de terugkomst zal gebeuren na sein van de keurder.
- bij het eerste bevel van de geleider tot lossen zal de aanvalsman alle werking staken, ook
Indien de hond lost en terug inbijt.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
Enz.. na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
- er is 1 bijbevel toegestaan voor de terugkeer met bestraffing.
- bijbevel tot terugkeer moet gegeven worden binnen de 5 tellen van de keurder, zoniet
verlies van terugkeer, daarna herbegint het tellen terug.
- hulp van derden wordt bestraft met verlies van alle punten.
- fluitje of naam van de hond mag niet gebruikt worden door de aanvalsman.
- bij lossen van de hond niet afweren maar terug laten inbijten.
- hond van pak gaan halen verlies van alle punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten(slechts 1 x straffen)
3 punten
c. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
5 punten
d. Hond lost op sein keurder
5 punten
e. Hond lost op bevel en bijt terug in
5 punten
f. Hond lost en herneemt
5 punten
g. Hond mist hindernis op heenweg
5 punten
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
i. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
j. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
k. Aarzeling tot aanvallen
10 punten
l. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
15 punten
m. Bijbevel tijdens aanval
20 punten
n. Hond lost en herneemt niet meer
30 punten

o. Geleider overschrijdt vertreklijn tijdens de oefening
p. Geleider moet hond van pak halen
q. Geleider verplaatst zich
r. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

12. AANVAL MET SCHOT

60 punten
60 punten
60 punten
60 punten

60 PUNTEN

De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Als de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.
De aanvalsman vlucht minimum 5 meter naar zijn plaats, eens omgedraaid lost hij een
schot eens de hond vertrokken is.
De aanvalsman blijft in werking. Na het sein van de keurder geeft de geleider zijn hond
bevel tot aanvallen, enkel met stem.
Na het volgende sein dient de geleider zijn hond bevel te geven tot terugkeer.
Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de aanvalsman dient zich te bevinden op de begane grond.
- 1 hindernis toegelaten maar géén water, aanvalsman minimum 4 meter achter de
hindernis, hond dient bij terugkeer de hindernis niet te nemen.
- bij elke aanval zal er voldoende, hoorbare uitdaging gegeven worden door de
aanvalsman.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- tijdens de aanval zal de geleider achter de lijn blijven staan, elk gebaar of stemgeluid zal
aanzien worden als bijbevel en bestraft worden.
- de aanval en de terugkomst zal gebeuren na sein van de keurder.
- bij het eerste bevel van de geleider tot lossen zal de aanvalsman alle werking staken, ook
indien de hond lost en terug inbijt.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
- er is 1 bijbevel toegestaan voor de terugkeer na met bestraffing.
- bijbevel tot terugkeer moet gegeven worden binnen de 5 tellen van de keurder, zoniet
verlies van terugkeer, daarna herbegint het tellen terug.
- hulp van derden wordt bestraft met verlies van alle punten.
- fluitje of naam van de hond mag niet gebruikt worden door de aanvalsman.
- bij lossen van de hond niet afweren maar terug laten inbijten.
- hond van pak gaan halen verlies van alle punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten(slechts 1 x straffen)
3 punten
c. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
5 punten
d. Hond lost op sein keurder
5 punten
e. Hond lost op bevel en bijt terug in
5 punten
f. Hond lost en herneemt
5 punten
g. Hond mist hindernis op heenweg
5 punten
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
i. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
j. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten

k. Aarzeling tot aanvallen
l. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
m. Bijbevel tijdens aanval
n. Hond lost en herneemt niet meer
o. Geleider overschrijdt vertreklijn tijdens de oefening
p. Geleider moet hond van pak halen
q. Geleider verplaatst zich
r. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

13. VERDEDIGING

10 punten
15 punten
20 punten
30 punten
60 punten
60 punten
60 punten
60 punten

60 PUNTEN

De verdediging van de geleider gebeurt met de hond bij geleider.
Na het sein van de keurder start de oefening.
Schijnbeweging, schot zijn hier verboden, lichte uitdagingen zijn toegelaten.
Tijdens deze oefening wordt een handdruk gegeven. De handdruk mag nooit op
agressieve of brutale manier gebeuren.
Na verloop zal de aanvalsman vanuit stilstaande fase, een duidelijke en krachtige aanval
uitvoeren (duidelijk contact, nooit twijfelachtig en zichtbaar voor de hond).
De geleider dient zich ongeveer 5 meter te verwijderen van de pakwerker tijden aanval en
bij de verdediging mag de hond na het inbijten steeds aangemoedigd(niet aanraken)
worden.
Na het volgend sein dient de geleider zijn hond terug te roepen binnen de straal van 1
meter.
De aanvalsman zal alle werking staken vanaf het bevel tot terugkeer, hij zal nooit trachten
de hond er terug op te trekken.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- bij deze verdediging is géén 2e aanvalsman en géén accessoires of water toegelaten,
latten mogen gebruikt worden maar niet om de hond te bedreigen, de hond mag
eveneens niet aangeraakt worden met de latten indien gebruikt.
- wanneer in de verdediging de aanvalsman een gesprek aangaat met de geleider, mag
deze een antwoord geven en alzo het gesprek beantwoorden.
- de geleider mag in geen enkel geval zijn hond door het gesprek beïnvloeden om alzo de
hond onder controle te houden.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
- bijbevel tot terugkeer moet gegeven worden binnen de 5 tellen van de keurder, zoniet
verlies van terugkeer, daarna herbegint het tellen terug.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten (slechts éénmaal bestraffen)
3 punten
c. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
d. Hond te ver van de geleider per meter
5 punten
e. Hond lost op sein keurder
5 punten
f. Geleider volgt de juiste weg niet op een niet cruciaal punt
5 punten
g. Bijbevel tijdens oefening per keer
.
10 punten
h. Geen normale houding van de geleider bij wandelen
10 punten
i. Laattijdige verdediging(meer dan 2 tellen max 5 tellen)
10 punten
j. Hond lost en herneemt
10 punten
k. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
l. Hond komt niet binnen handbereik terug bij de geleider(10 sec)
15 punten
m. Hond valt te vroeg aan na de begroeting
30 punten
n. Hond lost en herneemt niet meer
30 punten

o. Hond valt niet aan
p. Hond valt aan voor of tijdens de begroeting
q. Geleider moet hond van pak halen
r. Geleider vervalst oefening aangeduide weg/aangeduide plaats op cruciaal
punt
s. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

14. OPZOEKEN

60 punten
60 punten
60 punten
60 punten
60 punten

60 PUNTEN

Het opzoeken zal steeds gebeuren in een gebouw, ruimte of terrein welk volledig
afgesloten is om gevaar te vermijden. Er dienen minimum 3 schuilplaatsen te zijn.
Oefening is in 2 x 30 punten verdeeld(zoeken en opleiden). Bij niet vinden mag de geleider
de oefening opleiden verder afhandelen.
In deze categorie is het begin van de oefening bij het vertrekpunt voor het opzoeken.
De hond zal achter een lijn geplaatst worden alvorens na sein van de keurder de
aanvalsman te laten opzoeken, enkel met stem, geleider zal tijdens het zoeken tussen
achter de lijn blijven.
Bij ontdekking moet de hond aanblaffen en in de onmiddellijke nabijheid van de
aanvalsman blijven.
De geleider kan nu op zijn initiatief de aanvalsman opleiden, 1 bevel voor iedere
opleiding is toegelaten.
De hond dient het vluchten te beletten door in te bijten, hier vinden 2 vluchtpogingen
plaats.
Het lossen bij de vluchtpogingen gebeuren na sein van de keurmeester.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- hindernissen en schot zijn bij de begeleiding verboden.
- naar gelang de grootte van de zoekruimte en de moeilijkheidsgraad zal er een tijd
bepaald worden binnen dewelke de hond de aanvalsman moet vinden ( van 1 tot 2
minuten).
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van gedeelte opzoeken en idem bij begeleiden, vanaf 22 één
punt per tel bestraffing.
- er is 1 bijbevel toegelaten tot lossen bij inbijten en 1 bijbevel bij elk van de 2
vluchtpogingen met bestraffing.
- bijbevel tot terugkeer moet gegeven worden binnen de 5 tellen van de keurder, zo niet
verlies van terugkeer, daarna herbegint het tellen terug.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
Opzoeken
a. nabeet per tel
1 punt
b. Pitsen tijdens vinden(éénmalige bestraffing)
3 punten
c. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
5 punten
d. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 5 punten
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
f. Bijten bij vinden
5 punten
g. Hond blaft niet bij het vinden
5 punten
h. Hond niet voldoende dicht bij aanvalsman(meer dan 3 meter)
5 punten
i. Na ontdekking, geleider begeeft zich richting aanvalsman waarop de hond zich
meer dan 3m verwijderd van aanvalsman
10 punten
j. Bijbevel tot lossen bij inbijten(max 1)
10 punten

k. Niet vinden
l. Geleider komt over lijn tijdens het zoeken
m. Bijbevel of gebaar tijdens oefening
n. Meer dan 5 nabeten bij lossen
o. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

30 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten

Begeleiden
a. nabeet per tel
b. Pitsen of duwen tijdens opleiden(éénmalige bestraffing)
c. Hond niet voldoende dicht bij aanvalsman(meer dan 1 meter)
d. Hond verpakt tijdens bijten(éénmaal bestraffen)
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
f. Hond lost op sein keurder
g. Laattijdige vluchtverijdeling
h. Hond valt aan tijdens opleiden minder dan 3 tellen per keer
i. Hond lost en herneemt tijdens bijten
j. Bijbevel tot lossen bij bijten(max 1 per vlucht)
k. Hond komt na lossen terug bij geleider per keer
l. Hond lost en herneemt niet tijdens bijten
m. Aanvalsman vlucht en hond valt niet aan( meer dan 5m)
n. Hond valt aan tijdens opleiden meer dan 3 tellen
o. Bijbevel of gebaar tijdens opleiden
p. Meer dan 5 nabeten einde oefening
q. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

1 punt
3 punten
3 punten
3 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
10 punten
10 punten
15 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten

IV. ALGEMENE HOUDING
15. ALGEMENE HOUDING
Dit slaat terug op de verzorging van de hond.
Gedrag van geleider en hond.
Voorkomen geleider/ kledij
Beleefdheid van de geleider.
STRAFBEPALINGEN
a. Onverzorgde hond
b. Onverzorgd voorkomen geleider
c. Géén gepaste kledij deelnemer
d. Behoefte op het terrein
e. Lang gerekte bevelen(per keer)
f. Hond niet onder controle
g. Onsportieve houding tegenover hond
h. Hond eet voedsel na eindsignaal bij voedselweigering
i. Onbeleefdheid tegenover personeel
j. Agressie tegen hond

20 PUNTEN

PUNTEN
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
10 punten
10 punten
20 punten
Uitsluiting

Mondial Dogsport

- PROGRAMMA PH 1(Debutanten) VOE

Het programma is verdeeld in 3 afdelingen:
I - De gehoorzaamheidsoefeningen.
II - De springoefening
III - De verdedigingsoefeningen
IV – Algemene houding
DEZE VOLGORDE DIENT NIET GERESPECTEERD TE WORDEN.
1. Volgen onaangelijnd

20 punten

2. Blijven liggen

15 punten

3. Voedsel weigeren

20 punten

4. Geworpen voorwerp

20 punten

5. Houdingen

15 punten

6. Vooruit sturen

20 punten

7. Opsporen van een voorwerp

20 punten

8. Springen haag

10 punten

9. Vertesprong

10 punten

10. Schutsel

10 punten

11. Aanval met latten

50 punten

12. Aanval met accesoires/schot

50 punten

13. Bewaken voorwerp 2 x 25

50 punten

14. Verdediging geleider

60 punten

15. Onderbroken aanval

50 punten

16. Opzoeken en begeleiden

60 punten

320 punten

17. Algemene Houding

20 punten

20 punten

TOTAAL

130 punten

30 punten

500 punten

PH 1

VOORSTELLING HOND

ALGEMENE HOUDING

Bij het betreden van het terrein zal de geleider zijn hond op de aangeduide plaats laten en
zich begeven naar de keurmeester waar hij zich voorstelt, zijn leiband afgeeft en het blokje
in ontvangst neemt, het blokje dient opgeborgen te worden in een zak van de geleider.

I. GEHOORZAAMHEID
1. VOLGEN ONAANGELIJND

20 PUNTEN

De geleider zal na het sein van de keurder met zijn hond onaangelijnd een aangeduide weg
afleggen. Na het volgende sein dient de geleider halt te nemen en de hond aan de voet te
zitten, dit zal 2 x gebeuren tijdens de wandeling. Bij het volgende sein vertrekt de geleider
naar het eindpunt waar de hond eveneens aan de voet te dient te zitten.
Na het sein van de keurmeester is de oefening afgelopen.
- een bevel voor de haltes en eindpunt wordt bestraft.
- er mag geen aanvalsman zichtbaar aanwezig zijn.
- tijdens de wandeling moet de hond naast zijn geleider volgen met de schouder ter
hoogte van het been van de geleider.
- tijdens de wandeling dient de geleider een normale houding aan te nemen, één of beide
handen(vuisten) tegen lichaam gedrukt wordt aanzien als abnormale houding.
- hindernissen zijn hier niet toegelaten, bv trap of hindernis.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. hond niet correct zit aan de voet bij halthoudingen(per keer)
1 punt
b. Hond kan dichter
2 punten
c. Geleider geeft bijbevel per keer
2 punten
d. Verkeerde houding bij haltes en/of einde oefening(bestraffing per keer)
2 punten
e. Hond hindert geleider éénmalige bestraffing)
2 punten
f. Hond loopt te ver vooruit(éénmalige bestraffing)
3 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
h. Hond veranderd van zijde
5 punten
i. Geleider volgt de aangeduide weg niet
10 punten
j. Hond loopt voor of achter gedurende de wandeling (e vervalt)
10 punten
k. Geen normale houding bij wandeling
10 punten
l. Hond is 0,5 meter verwijderd meer dan 3 meter
20 punten
m. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

2. BLIJVEN LIGGEN (één minuut)

15 PUNTEN

Voor de down oefening zal de hond steeds afgelegd worden op een plaats waar deze op
een behoorlijke manier kan liggen zonder zich te pijnigen of te kwetsen en op de begane
grond, dit in een kader.
Na het sein van de keurder moet de geleider zijn hond doen liggen. Wanneer de hond ligt
dient de geleider zich te begeven naar de aangeduide plaats in het zicht van de hond.
Na 1 minuut volgt de oefening voedsel weigeren terwijl de geleider op zijn plaats blijft.
- de geleider bevind zich in het zicht van de hond.
- tijdens deze oefening moet de hond blijven liggen zonder te blaffen of te snuffelen.
- de hond die over de lijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.

STRAFBEPALINGEN
a. Hond blaft of snuffelt tijdens het liggen buiten de eerste 10 sec
b. Bijbevel tot liggen bij begin oefening(max 1)
c. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
d. Hond richt zich minder dan 10 seconden op
e. Meester geeft bijbevel van op afstand(max 1)
f. Geleider wacht niet op sein(eenmalige bestraffing)
g. Hond over de lijn of buiten kader met 1 of 2 poten
h. Hond over de lijn of buiten kader met 3 of 4 poten
i. Hond richt zich meer dan 10 seconden op
j. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

PUNTEN
1 punt
2 punten
2 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
15 punten
15 punten
15 punten

3. VOEDSEL WEIGEREN
20 PUNTEN
De oefening wordt altijd gecombineerd worden met de oefening blijven liggen.
Terwijl de geleider zich op de aangeduide plaats bevind zal er voedsel(3 stuks) geworpen
worden van op afstand bij de hond.
Na het sein van de keurder dient de geleider plaats te nemen naast de hond die blijft
liggen, daarna geeft de keurder sein voor einde oefening.
- de geleider bevind zich in het zicht van de hond.
- indien de hond aan het voedsel ruikt of snuffelt wordt dit niet bestraft, eraan likken,bijten
of opeten verlies van al de te behalen punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond verplaatst zich per meter buiten kader
5 punten
b. Hond veranderd van houding
5 punten
c. Geleider wacht niet op sein(eenmalige bestraffing)
5 punten
d. Meester beveelt voedsel weigeren tijdens oefening
20 punten
e. Hond likt werkelijk aan voedsel
20 punten
f. Hond bijt in het voedsel
20 punten
g. Hond eet voedsel op
20 punten
h. Meester verhinderd voedsel weigeren
20 punten
i. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

4. GEWORPEN VOORWERP (Apport)

20 PUNTEN

De geleider en zijn hond nemen plaats tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen, zitten of rechtstaan en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
De geleider zal een voorwerp aangeboden krijgen.
Na het sein wordt het voorwerp op de aangeduide plaats geworpen.
Bij het volgende sein zal de geleider zijn hond sturen enkel met stem om het voorwerp te
halen, dit binnen de 30 seconden.
De hond dient volledig tussen de lijnen te komen bij de geleider en het afgeven.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- géén hindernissen en géén water toegelaten.
- het voorwerp mag ook niet uit metaal, steen of glas zijn en mag maximum 1 kg wegen.
- indien het voorwerp niet op de vooropgestelde afstand ligt is er maximum één poging om
te herwerpen.
- de geleider mag zich niet verplaatsen tijdens de oefening.
- 1 bevel voor het lossen van het voorwerp is toegestaan zonder bestraffing.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel

geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
STRAFBEPALINGEN
a. Hond laat voorwerp vallen onderweg ( per keer)
b. Hond speelt met voorwerp
c. Herwerpen(max 1)
d. Hond geef voorwerp moeilijk af
e. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
f. Hond/geleider laat voorwerp vallen tussen de lijnen of in kader en
geleider raapt op
g. Geleider wacht niet op sein(eenmalige bestraffing)
h. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn
i. Hond geeft voorwerp niet af
j. Hond niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider(30sec)
k. Bijbevel
l. Geleider verplaatst zich
m. Niet halen of terugbrengen
n. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

5. HOUDINGEN

PUNTEN
1 punt
1 punt
2 punten
2 punten
2 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
20 punten
20 punten
20 punten
20 punten
20 punten

15 PUNTEN

De hond zal steeds op een begane grond afgezet worden om de houdingen uit te voeren,
dit in een kader van 2 op 2 meter.
De houdingen kunnen naar gelang de opdracht, op afstand of van nabij uitgevoerd worden.
Er is de vertrekhouding en drie verschillende houdingen voor een totaal van 15 punten. ( 5
punten per correct uitgevoerde houding).
Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel in de
beginhouding en begeeft de geleider zich op de aangeduide plaats in het zicht van de
hond.
De geleider beveelt de door de keurder gegeven houdingen, enkel met de stem.
Na het volgend sein is de oefening afgelopen.
- liefhebber rechtopstaand.
- indien een houding na twee bijbevelen niet aangenomen wordt zal de oefening gestopt
worden met het verlies van de nog te behalen punten, de reeds behaalde punten blijven
behouden.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Hond buiten kader met 1 of 2 poten
2 punten
b. Hond verplaatst zich per meter buiten kader
2 punten
c. Eenmaal herplaatsing voor vertrekhouding(max 1)
2 punten
d. Bijbevel
2 punten
e. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
f. Meester raakt hond aan bij de vertrekhouding
5 punten
g. Na twee bijbevelen neemt de hond de opgelegde houding niet aan.
Verlies van te
nog
behalen punten
h. Geleider wacht niet op sein(eenmalige bestraffing)
5 punten
i. Géén beginhouding na herplaatsing.
15 punten
j. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
15 punten

6. VOORUIT STUREN(Maximum 30 meter)
20 PUNTEN
De geleider en zijn hond nemen plaats tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m) en mag zijn hond klaar maken voor de oefening.
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Na het sein van de keurder mag de geleider zijn hond vooruit sturen, enkel met stem.
De hond dient een aankomstlijn parallel met de vertreklijn te overschrijden.
Na overschrijding en na sein van de keurder dient de hond teruggeroepen worden over de
vertreklijn bij de geleider en zich tussen de lijnen bevinden.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de aankomstzone is minstens 4 meter breed die gemarkeerd word met loodlijnen op de
grond of elementen.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de toegestane tijd voor terugkeer is 20 sec.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dan mag een bevel gegeven
worden
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
2 punten
b. Hond niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider(20 sec) of ophalen
3 punten
c. Aarzeling
5 punten
d. Bijbevel tijdens oefening(maximum 1)
5 punten
e. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 5 punten
f. Buiten de aankomstzone
5 punten
g. Geleider wacht niet op sein(eenmalige bestraffing)
5 punten
h. Geleider verplaatst zich
20 punten
i. De hond overschrijd de aankomstlijn niet
20 punten
j. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

7. OPSPOREN VAN EEN VOORWERP

20 PUNTEN

Het geleider zal bij het betreden van het terrein zijn hond afleggen, zich naar de
keurmeester begeven en het blokje in zijn zak steken, zonder dat de hond dit ziet.
De hond en geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
De geleider dient na het sein van de keurder het houten blokje(12 a 15 cm lang), neer te
leggen op een aangeduide plaats. De keurmeester of ringmeester zal de 3 a 4 andere
identieke blokjes neerleggen binnen de vierkante meter bij het terugkeren van de geleider
naar de hond. Eens de geleider terug bij de hond mag hij geur geven. Na het sein van
de keurmeester mag de geleider zijn hond sturen, enkel met stem.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- géén gedrenkt hout.
- het blokje word neergelegd met de rug naar de hond en mag niet getoond worden, ook
niet bij begin van de oefening.
- het is niet toegelaten de hond laten snuffelen aan het blokje, te tonen of te spuwen
op het blokje.
- de aangeduide plaats is in rechte lijn vanaf de vertrekplaats en mag buiten het zicht zijn
van de hond.
- hindernissen zijn toegelaten.
- de blokjes dienen op de begane grond neergelegd te worden.

- de tijdsduur is 1 minuut voor het zoeken met het terugbrengen van het blokje.
- bijbevelen zijn tijdens het zoeken niet toegelaten.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.
- 1 bevel voor het loslaten van het blokje is toegelaten.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de keurmeester kan na de oefening de blokje controleren op eventuele vervalsing van de
geur.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Hond laat voorwerp vallen onderweg ( per keer)
1 punt
b. Hond speelt met voorwerp
1 punt
c. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
d. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
2 punten
e. Hond geeft blokje moeilijk af
2 punten
f. Hond over de lijn of buiten kader met poot(poten) maar binnen de 1 meter
2 punten
g. Hond verplaatst zich per meter over de lijn/buiten kader(max 2 meter)
5 punten
h. Hond/geleider laat blokje vallen tussen de lijnen of in kader en geleider
raapt op
5 punten
i. Vertrek voor het sein keurder
5 punten
j. Vertrek voor het bevel geleider
5 punten
k. Hond geeft blokje niet af
5 punten
l. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
m. Hond heeft blokje binnen de minuut in de muil maar niet tijdig tussen de
lijnen of kader
20 punten
n. Geleider verplaatst zich
20 punten
o. Geleider toont blokje, laat besnuffelen of spuwt er op
20 punten
p. Bijbevel tijdens oefening
20 punten
q. Vind niet
20 punten
r. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

II. SPRINGEN
8. SPRINGEN HAAG ( heen en terug)

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in de winkelhaak bij het toestel, de geleider mag
het toestel niet aanraken.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen, enkel met de stem,
armbewegingen worden bestraft.
Indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen, enkel bij de heen sprong.
Na het volgende sein van de keurmeester dient de geleider het bevel te geven voor
terugsprong, enkel met de stem, armbewegingen worden bestraft.
De hond dient na de terugsprong ter plaatse te blijven na bevel, na het sein van de keurder
is de oefening afgelopen.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernis voldoende veilig zijn om kwetsuren te
voorkomen.
- de hoogte is 80 cm of 90 cm te kiezen voor de oefening – de breedte minimum 1m – dikte
max.25cm.
- de geleider mag de hond met 1 bevel doen blijven na de heen- en terugsprong zonder
bestraffing.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven

worden
- de sprongen moeten op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- een hond welke het heen springen mist of weigert kan ook geen punten behalen op het
terug springen.
STRAFBEPALINGEN
a. Raakt hindernis per keer
b. Herplaatsing hond(max 1 keer)
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
d. Hond vertrek voor het bevel tot terugspringen
e. Hond blijft niet ter plaatse na terugsprong na bevel
f. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
g. Hond steunt op haag
h. Keuze voor 80 cm
i. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
j. armbewegingen
k. Alleen heen – springen
l. Bijbevel
m. Hond weigert heen sprong
n. Geleider verplaatst zich
o. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

9. VERTESPRONG ( enkel heen)

PUNTEN
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten
5 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in de winkelhaak bij het begin van de
gracht/obstakel.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen, enkel met de stem,
armbewegingen worden bestraft.
De hond dient na de sprong ter plaatse te blijven na bevel, na het sein van de keurder is
de oefening afgelopen.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernissen voldoende veilig zijn om kwetsuren
te voorkomen.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven
worden
- de sprong moet op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- de vertesprong is 2 of 2,5 meter met vlaak te kiezen voor de oefening.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Raakt vlaak licht
2 punten
b. Herplaatsing hond(max 1 keer)
2 punten
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
2 punten
d. Hond blijft niet ter plaatse na sprong en na bevel
2 punten
e. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
f. Keuze voor 2,00 meter
3 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
3 punten
h. armbewegingen
3 punten
i. Bijbevel
10 punten
j. Hond steunt op vlaak
10 punten
k. Weigering
10 punten
l. Geleider verplaatst zich
10 punten

m. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

10. KLIMMEN SCHUTSEL ( heen en terug)

10 punten

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in de winkelhaak bij het toestel, de geleider mag
het toestel niet aanraken.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen met enkel met de stem,
armbewegingen niet toegelaten.
Na het volgende sein van de keurmeester dient de geleider het bevel te geven voor
terugsprong, enkel met de stem, armbewegingen worden bestraft.
De hond dient ter plaatse te blijven na de terugsprong tot het eindsignaal van de keurder.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernis voldoende veilig zijn om kwetsuren te
voorkomen.
- aan de onderzijde worden loodlijnen gemarkeerd op de breedte van het toestel langs
weerszijden, indien de hond neerkomt voorbij de loodlijnen blijft met 2 poten wordt deze
bestraft.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond
te herplaatsen, enkel bij de heen sprong.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven
worden
- de geleider mag de hond met 1 bevel doen blijven na de heen sprong zonder bestraffing..
- de hoogte van het toestel is 180 cm – de breedte minimum 1,20m.
- de sprongen moeten op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- een hond welke het heen springen mist of weigert kan ook geen punten behalen op het
terug springen.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond steunt op wand voor terugsprong
2 punten
b. Herplaatsing hond(maximum 1 keer)
2 punten
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
2 punten
d. Hond vertrek voor het bevel tot terugspringen
2 punten
e. Hond blijft niet ter plaatse na terugsprong na bevel
2 punten
f. hond met 2 poten ter plaatse over de loodlijnen(éénmalig bestraffing)
2 punten
g. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
3 punten
i. Armbewegingen
3 punten
j. Alleen heen – springen
5 punten
k. Bijbevel
10 punten
l. Hond weigert heen sprong
10 punten
m. Geleider verplaatst zich
10 punten
n. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
10 punten

III. PAKWERK
11. AANVAL MET LATTEN

50 PUNTEN

De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Als de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.
Na het sein van de keurder geeft de geleider zijn hond bevel tot aanvallen, enkel met stem.
Na het volgende sein dient de geleider zijn hond bevel te geven tot terugkeer.

Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de aanvalsman dient zich te bevinden op de begane grond.
- 1 hindernis toegelaten maar géén water.
- bij elke aanval zal er voldoende, hoorbare uitdaging gegeven worden door de
aanvalsman.
- een schot in deze oefening is hier verboden.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- tijdens de aanval zal de geleider achter de lijn blijven staan, elk gebaar of stemgeluid zal
aanzien worden als bijbevel en bestraft worden.
- de aanval en de terugkomst zal gebeuren na sein van de keurder.
- bij het eerste bevel van de geleider tot lossen zal de aanvalsman alle werking staken, ook
indien de hond lost en terug inbijt.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
- er is 1 bijbevel toegestaan voor de terugkeer met bestraffing.
- hulp van derden wordt bestraft met verlies van alle punten.
- fluitje of naam van de hond mag niet gebruikt worden door de aanvalsman.
- bij lossen van de hond niet afweren maar terug laten inbijten.
- hond van pak gaan halen verlies van alle punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten(slechts 1 x straffen)
3 punten
c. Hond mist ingang
5 punten
d. Hond lost op sein keurder
5 punten
e. Hond lost op bevel en bijt terug in
5 punten
f. Hond lost en herneemt
5 punten
g. Hond mist hindernis op heenweg
5 punten
h. Hond mist hindernis op terugweg
5 punten
i. Hond niet rechtstreeks terug maar wel binnen de 20 sec
5 punten
j. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
k. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
l. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
m. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
n. Aarzeling tot aanvallen
10 punten
o. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
15 punten
p. Bijbevel tijdens aanval(max 1)
20 punten
q. Hond lost en herneemt niet meer
25 punten
r. Geleider overschrijdt vertreklijn tijdens de oefening
50 punten
s. Geleider moet hond van pak halen
50 punten
t. Geleider verplaatst zich
50 punten
u. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
50 punten

12. AANVAL MET ACCESOIRES en/of SCHOT

50 PUNTEN

De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Als de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.
Na het sein van de keurder geeft de geleider zijn hond bevel tot aanvallen, enkel met stem.

Na het volgende sein dient de geleider zijn hond bevel te geven tot terugkeer.
Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de accessoires dienen in zachte materialen te zijn, geen hout of metaal en geen harde
pvc en niet kwetsend voor de hond.
- de aanvalsman dient zich te bevinden op de begane grond.
- 1 hindernis toegelaten maar géén water.
- bij elke aanval zal er voldoende, hoorbare uitdaging gegeven worden door de
aanvalsman.
- een schot in deze oefening is hier toegelaten nadat de hond ingebeten heeft.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- tijdens de aanval zal de geleider achter de lijn blijven staan, elk gebaar of stemgeluid zal
aanzien worden als bijbevel en bestraft worden.
- de aanval en de terugkomst zal gebeuren na sein van de keurder.
- bij het eerste bevel van de geleider tot lossen zal de aanvalsman alle werking staken, ook
indien de hond lost en terug inbijt.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
- er is 1 bijbevel toegestaan voor de terugkeer met bestraffing.
- hulp van derden wordt bestraft met verlies van alle punten.
- fluitje of naam van de hond mag niet gebruikt worden door de aanvalsman.
- bij lossen van de hond niet afweren maar terug laten inbijten.
- hond van pak gaan halen verlies van alle punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten(slechts 1 x straffen)
3 punten
c. Hond mist ingang
5 punten
d. Hond lost op sein keurder
5 punten
e. Hond lost op bevel en bijt terug in
5 punten
f. Hond lost en herneemt
5 punten
g. Hond mist hindernis op heenweg
5 punten
h. Hond niet rechtstreeks terug maar wel binnen de 20 sec
5 punten
i. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
j. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
k. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
l. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
m. Aarzeling tot aanvallen
10 punten
n. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
15 punten
o. Bijbevel tijdens aanval(max 1)
20 punten
p. Hond lost en herneemt niet meer
25 punten
q. Geleider overschrijdt vertreklijn tijdens de oefening
50 punten
r. Geleider moet hond van pak halen
50 punten
s. Geleider verplaatst zich
50 punten
t. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
50 punten

13. BEWAKEN

2 x 25 PUNTEN

Het te bewaken voorwerp kan eender wat zijn (maar moet stabiel op de grond staan).
Na het sein van de keurder mag de geleider het voorwerp in het midden van de kleinste
cirkel plaatsen en zijn hond bevelen met 1 duidelijk bevel om dit voorwerp te bewaken.
Daarna gaat hij zich gaan opstellen op de aangeduide plaats van de keurder binnen het
zicht van de hond van de geleider.
De aanvalsman probeert het voorwerp te bemachtigen, dit zonder dreigingen en 2
pogingen worden er uitgevoerd.
Eénmaal de hond heeft ingebeten dient de aanvalsman achterwaarts de ring te verlaten.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- 1 aanvalsman toegelaten.
- toebehoren en gespreid water zijn niet toegelaten, enkel latten buiten de grote cirkel.
- er is een cirkel met een doorsnede van 3 meter en één cirkel met een doorsnede van 7
meter.
- aanvallen van de hond buiten de grootste cirkel verlies van 25 punten.
- de hond heeft 15 seconden om terug te keren naar het voorwerp.
- 2 achterste poten buiten de cirkel is bestraffing.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Aanvallen tussen voorwerp en kleinste cirkel
Géén bestraffing
b. Hond verlaat de kleinste cirkel maar blijft binnen de grootste cirkel
5 punten
c. Aanvallen tussen kleinste en grootste cirkel
5 punten
d. De hond laat het voorwerp nemen buiten kleinste cirkel en binnen de
grootste cirkel
5 punten
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
f. Beet kan steviger
5 punten
g. Niet terug binnen de 15 sec binnen de kleinste cirkel.
10 punten
h. Hond laat zich meeslepen buiten de grootste cirkel
15 punten
i. De hond laat het voorwerp nemen buiten de grootste cirkel
25 punten
j. Aanvallen buiten de grootste cirkel
25 punten
k. Hond verlaat de grootste cirkel
25 punten
l. Bijbevel
25 punten
m. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
25 punten

14. VERDEDIGING

60 PUNTEN

De verdediging van de geleider gebeurt met de hond bij geleider.
Na het sein van de keurder start de oefening.
Schijnbeweging of uitdagingen enkel met latten dienen door de aanvalsman op
minimum 1 meter afstand te gebeuren.
Tijdens deze oefening wordt een handdruk gegeven. De handdruk mag nooit op
agressieve of brutale manier gebeuren.
Na verloop zal de aanvalsman vanuit stilstand een duidelijke en krachtige aanval uitvoeren
(duidelijk contact, nooit twijfelachtig en zichtbaar voor de hond).
De geleider dient zich ongeveer 5 meter te verwijderen van de pakwerker tijden aanval en
bij de verdediging mag de hond na het inbijten steeds aangemoedigd(niet aanraken)
worden.
Na het volgend sein dient de geleider zijn hond terug te roepen binnen de straal van 1
meter.
De aanvalsman zal alle werking staken vanaf het bevel tot terugkeer, hij zal nooit trachten
de hond er terug op te trekken.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.

- bij deze verdediging is géén 2° aanvalsman en géén accesoires, schot of water
toegelaten, latten mogen gebruikt worden maar niet om de hond te bedreigen.
- wanneer in de verdediging de aanvalsman een gesprek aangaat met de geleider, mag
deze een antwoord geven en alzo het gesprek beantwoorden.
- de geleider mag in geen enkel geval zijn hond door het gesprek beïnvloeden om alzo de
hond onder controle te houden.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten (slechts éénmaal bestraffen)
3 punten
c. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
d. Hond te ver van de geleider per meter
5 punten
e. Hond lost op sein keurder
5 punten
f. Geleider volgt de juiste weg niet op een niet crusiaal punt
5 punten
g. Geen normale houding van de geleider bij wandelen
10 punten
h. Laattijdige verdediging(meer dan 2 tellen max 5)
10 punten
i. Hond lost en herneemt
10 punten
j. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
k. Hond komt niet binnen handbereik terug bij de geleider(10 sec)
15 punten
l. Hond valt te vroeg aan na de begroeting
30 punten
m. Bijbevel voor vertrek
30 punten
n. Hond lost en herneemt niet meer
40 punten
o. Bijbevel tijdens oefening(buiten vertrek) .
60 punten
p. Hond valt niet aan
60 punten
q. Hond valt aan voor of tijdens de begroeting
60 punten
r. Geleider moet hond van pak halen
60 punten
s. Geleider vervalst oefening aangeduide weg/aangeduide plaats op crusiaal
punt
60 punten
t. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
60 punten

15. ONDERBROKEN AANVAL

50 PUNTEN

De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Na de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.
Na het sein van de keurder geeft de geleider zijn hond bevel tot aanvallen, enkel met stem.
De geleider mag zijn hond terugroepen vanaf het moment deze een duidelijk zichtbare
markering gepasseerd is, een lijn, een hindernis, een ton of dergelijke zijn.
De hond moet terugkeren tussen de lijnen of kader
Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- bij vroegtijdig terugroepen of inbijten verlies van alle punten.
- de afstand tussen de markering en de aanvalsman zal 7 meter bedragen.
- de aanvalsman zal alle werking staken vanaf het moment dat de geleider fluit of
terugroept.
- indien de hond op de terugweg naar zijn geleider zich omdraait en terug naar de

aanvalsman gaat mag de aanvalsman zeker niet afweren of in werking treden.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
b. Hond niet rechtstreeks terug maar wel binnen de 20 sec
5 punten
c. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
d. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
e. Hond neemt hindernis niet bij heenweg
10 punten
f. Bijbevel tot terugkeer(maximum 1)
10 punten
g. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
15 punten
h. Geleider beveelt voor markering
50 punten
i. Hond stopt, remt voor bevel of maakt geen aanstalten om aan te vallen
50 punten
j. Hond bijt
50 punten
k. Hond keert zich om in de terugkomst en gaat inbijten
50 punten
l. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
50 punten

16. OPZOEKEN

60 PUNTEN

Het opzoeken zal steeds gebeuren in een gebouw, ruimte of terrein welk volledig
afgesloten is om gevaar te vermijden.
Oefening is in 2 x 30 punten verdeeld(zoeken en opleiden). Bij niet vinden mag de geleider
de oefening opleiden verder afhandelen.
Na het sein begeeft de geleider zich van de schuilplaats naar de startplaats achter een lijn
alvorens na sein van de keurder de aanvalsman te laten opzoeken, enkel met stem,
geleider zal tijdens het zoeken tussen achter de lijn blijven.
Bij ontdekking moet de hond aanblaffen en in de onmiddellijke nabijheid van de
aanvalsman blijven.
De geleider kan nu de aanvalsman op zijn initiatief opleiden.
De hond dient het vluchten te beletten door in te bijten, hier vinden 2 vluchtpogingen
plaats.
Het lossen bij de vluchtpogingen gebeuren na sein van de keurmeester
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- hindernissen en schot zijn bij de begeleiding verboden.
- naar gelang de grootte van de zoekruimte en de moeilijkheidsgraad zal er een tijd
bepaald worden binnen dewelke de hond de aanvalsman moet vinden ( van 1 tot 2
minuten).
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- tijdens de oefening mag geen enkel bevel gegeven worden.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
Opzoeken
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Praten tussen schuilplaats en startlijn
5 punten
c. Pitsen of duwen tijdens vinden(éénmalige bestraffing)
3 punten
d. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 5 punten
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
f. Bijten bij vinden
5 punten
g. Hond blaft niet bij het vinden
5 punten
h. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
i. Hond niet voldoende dicht bij aanvalsman(meer dan 2 m)
10 punten

j. Na ontdekking, geleider begeeft zich richting aanvalsman waarop de hond
zich meer dan 3m verwijderd van de aanvalsman.
k. Bijbevel tot lossen bij inbijten(maximum 1)
l. Niet vinden
m. Geleider komt over lijn tijdens het zoeken
n. Bijbevel of gebaar na vertrek opzoeken
o. Meer dan 5 nabeten bij lossen bij inbijten
p. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

15 punten
25 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten

Begeleiden
a. Nabeet per tel
b. Pitsen of duwen tijdens opleiden(éénmalige bestraffing)
c. Hond niet voldoende dicht bij aanvalsman(meer dan 1 meter)
d. Hond verpakt tijdens het bijten(slechts éénmaal bestraffen)
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
f. Hond lost op sein keurder
g. Laattijdige vluchtverijdeling
h. Hond lost en herneemt tijdens bijten
i. Hond lost en herneemt niet tijdens bijten
j. Hond komt na lossen terug bij de geleider
k. Aanvalsman vlucht en hond valt niet aan( meer dan 5m)
l. Hond valt aan tijdens opleiden
m. Bijbevel of gebaar tijdens oefening opleiden
n. Hond lost niet na 5 nabeten einde oefening
o. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

1 punt
3 punten
3 punten
3 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
15 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten
30 punten

IV. ALGEMENE HOUDING
17. ALGEMENE HOUDING
Dit slaat terug op de verzorging van de hond.
Gedrag van geleider en hond.
Voorkomen geleider/ kledij
Beleefdheid van de geleider.
STRAFBEPALINGEN
a. Onverzorgde hond
b. Onverzorgd voorkomen geleider
c. Géén gepaste kledij deelnemer
d. Behoefte op het terrein
e. Lang gerekte bevelen(per keer)
f. Te veel bevelen/dwaald tussen de oefeningen in
g. Onsportieve houding tegenover hond
h. Hond eet voedsel na eindsignaal bij voedselweigering
i. Onbeleefdheid tegenover personeel
j. Agressie tegen hond

20 PUNTEN

PUNTEN
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
10 punten
20 punten
Uitsluiting

Mondial Dogsport

- PROGRAMMA PH 2(gevorderden)

Het programma is verdeeld in 3 afdelingen:
I - De gehoorzaamheidsoefeningen.
II - De springoefening
III - De verdedigingsoefeningen
IV – Algemene houding
DEZE VOLGORDE DIENT NIET GERESPECTEERD TE WORDEN.
1. Volgen onaangelijnd

20 punten

2. Blijven liggen

15 punten

3. Voedsel weigeren

20 punten

4. Geworpen voorwerp

20 punten

5. Houdingen

15 punten

6. Vooruit sturen

20 punten

7. Opsporen van een voorwerp

20 punten

8. Springen haag

10 punten

9. Vertesprong

10 punten

10. Schutsel

10 punten

11. Aanval met schoten

50 punten

12. Aanval met accessoires

50 punten

13. Verdediging geleider

60 punten

14. Onderbroken aanval

50 punten

15. Opzoeken en begeleiden

60 punten

16. Bewaken voorwerp 2 X 25

50 punten

320 punten

17. Algemene Houding

20 punten

20 punten

TOTAAL

130 punten

30 punten

500 punten

PH 2

VOORSTELLING HOND

ALGEMENE HOUDING

Bij het betreden van het terrein zal de geleider zijn hond op de aangeduide plaats laten en
zich begeven naar de keurmeester waar hij zich voorstelt, zijn leiband afgeeft en het blokje
in ontvangst neemt, het blokje dient opgeborgen te worden in een zak van de geleider.

I. GEHOORZAAMHEID
1. VOLGEN ONAANGELIJND

20 PUNTEN

De geleider zal na het sein van de keurder met zijn hond onaangelijnd een aangeduide
weg afleggen. Na het volgende sein dient de geleider halt te nemen en de hond aan de
voet te zitten, dit zal 2 x gebeuren tijdens de wandeling. Bij het volgende sein vertrekt de
geleider naar het eindpunt waar de hond eveneens aan de voet te dient te zitten.
Na het sein van de keurmeester is de oefening afgelopen.
- een bevel voor de haltes en eindpunt wordt bestraft.
- er mag één aanvalsman zichtbaar aanwezig en in beweging zijn, zonder enige
bedreigingen.
- tijdens de wandeling moet de hond naast zijn geleider volgen met de schouder ter
hoogte van het been van de geleider.
- tijdens de wandeling dient de geleider een normale houding aan te nemen, één of beide
handen(vuisten) tegen lichaam gedrukt wordt aanzien als abnormale houding.
- hindernissen zijn hier toegelaten, bv trap of hindernis.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. hond niet correct zit aan de voet bij halthoudingen(per keer)
1 punt
b. Hond kan dichter
2 punten
c. Geleider geeft bijbevel per keer
2 punten
d. Verkeerde houding bij haltes en/of einde oefening(bestraffing per keer)
2 punten
e. Hond hindert geleider éénmalige bestraffing)
2 punten
f. Hond loopt te ver vooruit(éénmalige bestraffing)
3 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
h. Hond veranderd van zijde
5 punten
i. Geleider volgt de aangeduide weg niet
10 punten
j. Hond loopt voor of achter gedurende de wandeling (e vervalt)
10 punten
k. Geen normale houding bij wandeling
10 punten
l. Hond is 0,5 meter verwijderd meer dan 3 meter
20 punten
l. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

2. BLIJVEN LIGGEN (één minuut)

15 PUNTEN

Voor de down oefening zal de hond steeds afgelegd worden op een plaats waar deze op
een behoorlijke manier kan liggen zonder zich te pijnigen of te kwetsen en op de begane
grond of op een hindernis/toestel, in kader van 2 op 2 meter of tussen 2 lijnen.
Na het sein van de keurder moet de geleider zijn hond doen liggen. Wanneer de hond ligt
dient de geleider zich te begeven naar de aangeduide plaats in of buiten het zicht van de
hond.
Na 1 minuut volgt de oefening voedsel weigeren terwijl de geleider op zijn plaats blijft.
- tijdens deze oefening moet de hond blijven liggen zonder te blaffen of te snuffelen.
- in deze oefening wordt steeds de oefening voedsel weigeren toegevoegd.
- de hond die over de lijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.

STRAFBEPALINGEN
a. Hond blaft of snuffelt tijdens het liggen buiten de eerste 10 sec
b. Bijbevel tot liggen bij begin oefening(max 1)
c. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
d. Hond richt zich minder dan 10 seconden op
e. Hond verplaatst zich minder dan 1 meter
f. Meester geeft bijbevel van op afstand(max 1)
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
h. Hond over de lijn of buiten kader met 1 of 2 poten
i. Hond over de lijn of buiten kader met 3 of 4 poten
j. Hond richt zich meer dan 10 seconden op
k. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

3. VOEDSEL WEIGEREN

PUNTEN
1 punt
2 punten
2 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
15 punten
15 punten
15 punten

20 PUNTEN

De oefening wordt altijd gecombineerd worden met de oefening blijven liggen.
Terwijl de geleider zich op de aangeduide plaats bevind zal er voedsel(3 stuks) geworpen
worden van op afstand bij de hond.
Na het sein van de keurder dient de geleider plaats te nemen naast de hond die blijft
liggen, daarna geeft de keurder sein voor einde oefening.
- de geleider bevind zich in of buiten het zicht van de hond.
- indien de hond aan het voedsel ruikt of snuffelt wordt dit niet bestraft, eraan likken,bijten
of opeten verlies van al de te behalen punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond verplaatst zich per meter buiten kader
2 punten
b. Hond veranderd van houding
5 punten
c. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
d. Meester beveelt voedsel weigeren tijdens oefening
20 punten
e. Hond likt werkelijk aan voedsel
20 punten
f. Hond bijt in het voedsel
20 punten
g. Hond eet voedsel op
20 punten
h. Meester verhinderd voedsel weigeren
20 punten
i. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

4. GEWORPEN VOORWERP (Apport)

20 PUNTEN

De geleider en zijn hond nemen plaats tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen, zitten of rechtstaan en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
De geleider zal een voorwerp aangeboden krijgen.
Na het sein wordt het voorwerp op de aangeduide plaats geworpen.
Bij het volgende sein zal de geleider zijn hond sturen enkel met stem om het voorwerp te
halen, dit binnen de 30 seconden.
De hond dient volledig tussen de lijnen te komen bij de geleider en het afgeven.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- hindernissen toegelaten, waterput en gespreide waterstralen toegelaten.
- het voorwerp mag ook niet uit metaal, steen of glas zijn en mag maximum 1 kg wegen.
- indien het voorwerp niet op de vooropgestelde afstand ligt is er maximum één poging om
te herwerpen.
- de geleider mag zich niet verplaatsen tijdens de oefening.
- 1 bevel voor het lossen van het voorwerp is toegestaan zonder bestraffing.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dan mag een bevel gegeven

worden
STRAFBEPALINGEN
a. Hond laat voorwerp vallen onderweg ( per keer)
b. Hond speelt met voorwerp
c. Herwerpen(max 1)
d. Hond geeft voorwerp moeilijk af
e. Hond neemt hindernis niet per keer heen en terug
f. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
g. Hond/geleider laat voorwerp vallen tussen de lijnen of in kader en
geleider raapt op
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
i. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn
j. Hond geeft voorwerp niet af
k. Hond niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider(30sec)
l. Bijbevel
m. Geleider verplaatst zich
n. Niet halen of terugbrengen
o. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

5. HOUDINGEN

PUNTEN
1 punt
1 punt
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
20 punten
20 punten
20 punten
20 punten
20 punten

15 PUNTEN

De hond zal steeds op een begane grond of op een veilige hindernis/toestel afgezet
worden om de houdingen uit te voeren, steeds in een kader van 2mx2m of tussen 2
lijnen(2m)
De houdingen kunnen naar gelang de opdracht, op afstand of van nabij uitgevoerd worden.
Er is de vertrekhouding en drie verschillende houdingen voor een totaal van 15 punten. ( 5
punten per correct uitgevoerde houding).
Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel in de
beginhouding en begeeft de geleider zich op de aangeduide plaats in of buiten het zicht
van de hond.
De geleider beveelt de door de keurder gegeven houdingen, enkel met de stem.
Na het volgend sein is de oefening afgelopen.
- liefhebber rechtopstaand, liggend of zittend.
- indien een houding na twee bijbevelen niet aangenomen wordt zal de oefening gestopt
worden met het verlies van de nog te behalen punten, de reeds behaalde punten blijven
behouden.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Hond over de lijn of buiten kader met 1 of 2 poten
2 punten
b. Hond verplaatst zich per meter over de lijn/buiten kader
2 punten
c. Eenmaal herplaatsing voor vertrekhouding(max 1)
2 punten
d. Bijbevel
2 punten
e. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
f. Meester raakt hond aan bij de vertrekhouding
5 punten
g. Na twee bijbevelen neemt de hond de opgelegde houding niet aan.
Verlies van
te nog
behalen punten
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
i. Géén beginhouding na herplaatsing.
15 punten
j. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
15 punten

6. VOORUIT STUREN(max 40 meter)

20 PUNTEN

De geleider en zijn hond nemen plaats tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m) en mag zijn hond klaar maken voor de oefening.
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Na het sein van de keurder mag de geleider zijn hond vooruit sturen, enkel met stem.
De hond dient een aankomstlijn parallel met de vertreklijn te overschrijden.
Na overschrijding en na sein van de keurder dient de hond teruggeroepen worden over de
vertreklijn bij de geleider en zich tussen de lijnen bevinden.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de aankomstzone is minstens 4 meter breed die gemarkeerd word met loodlijnen op de
grond of elementen.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de toegestane tijd voor terugkeer is 20 sec.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dan mag een bevel gegeven
worden
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
2 punten
b. Hond niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider(20 sec) of afhalen
3 punten
c. Aarzeling
5 punten
d. Bijbevel tijdens oefening(maximum 1)
5 punten
e. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 5 punten
f. Buiten de aankomstzone
5 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
h. Geleider verplaatst zich
20 punten
i. De hond overschrijd de aankomstlijn niet
20 punten
j. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

7. OPSPOREN VAN EEN VOORWERP

20 PUNTEN

Het geleider zal bij het betreden van het terrein zijn hond afleggen, zich naar de
keurmeester begeven en het blokje in zijn zak steken, zonder dat de hond dit ziet.
De hond en geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
De geleider dient na het sein van de keurder het houten blokje(12 a 15 cm lang), neer te
leggen op een aangeduide plaats. De keurmeester of ringmeester zal de 3 a 4 andere
identieke blokjes neerleggen binnen de vierkante meter bij het terugkeren van de geleider
naar de hond. Eens de geleider terug bij de hond mag hij geur geven. Na het sein van
de keurmeester mag de geleider zijn hond sturen, enkel met stem.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- géén gedrenkt hout.
- het blokje word neergelegd met de rug naar de hond en mag niet getoond worden, ook
niet bij begin van de oefening.
- het is niet toegelaten de hond laten snuffelen aan het blokje, te tonen of te spuwen
op het blokje.
- de aangeduide plaats is in rechte lijn vanaf de vertrekplaats en mag buiten het zicht zijn
van de hond.
- hindernissen zijn toegelaten.

- de blokjes dienen op de begane grond of op een verhoog(max 30 cm hoog te meten
vanaf de bodem) neergelegd te worden.
- de tijdsduur is 1 minuut voor het zoeken met het terugbrengen van het blokje.
- bijbevelen zijn tijdens het zoeken niet toegelaten.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met 1 meter.
- 1 bevel voor het loslaten van het blokje is toegelaten.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de keurmeester kan na de oefening de blokje controleren op eventuele vervalsing van de
geur.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN.
a. Hond laat voorwerp vallen onderweg ( per keer)
1 punt
b. Hond speelt met voorwerp
1 punt
c. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
d. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
2 punten
e. Hond geeft blokje moeilijk af
2 punten
f. Hond over de lijn of buiten kader met poot(poten) maar binnen de 1 meter
2 punten
g. Hond verplaatst zich per meter over de lijn/buiten kader(max 2 meter)
5 punten
h. Hond/geleider laat blokje vallen tussen de lijnen of in kader en geleider
raapt op
5 punten
i. Vertrek voor het sein keurder
5 punten
j. Vertrek voor het bevel geleider
5 punten
k. Hond geeft blokje niet af
5 punten
l. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
m. Hond heeft blokje binnen de minuut in de muil maar niet tijdig tussen de
lijnen of kader
20 punten
n. Geleider verplaatst zich
20 punten
o. Geleider toont blokje, laat besnuffelen of spuwt er op
20 punten
p. Bijbevel tijdens oefening
20 punten
q. vind niet
20 punten
r. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
20 punten

II. SPRINGEN
8. SPRINGEN HAAG ( heen en terug)

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in de winkelhaak bij het toestel, de geleider mag
het toestel niet aanraken.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen, enkel met de stem,
armbewegingen niet toegelaten.
Indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen, enkel bij de heen sprong.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen, enkel met de stem,
armbewegingen worden niet toegelaten.
De hond dient na de terugsprong ter plaatse te blijven na bevel, na het sein van de keurder
is de oefening afgelopen.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernis voldoende veilig zijn om kwetsuren te
voorkomen.
- de hoogte is 90 cm of 100 cm te kiezen voor de oefening – de breedte minimum 1m –
dikte max.25cm.
- de geleider mag de hond met 1 bevel doen blijven na de heen- en terugsprong zonder

bestraffing.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven
worden.
- de sprongen moeten op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- een hond welke het heen springen mist of weigert kan ook geen punten behalen op het
terug springen.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Raakt hindernis per keer
2 punten
b. Herplaatsing hond(max 1 keer)
2 punten
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
2 punten
d. Hond vertrek voor het bevel tot terugspringen
2 punten
e. Hond blijft niet ter plaatse na terugsprong na bevel
2 punten
f. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
g. Hond steunt op haag
3 punten
h. Keuze voor 90 cm
3 punten
i. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
3 punten
j. Armbewegingen
3 punten
k. Alleen heen – springen
5 punten
l. Bijbevel
10 punten
m. Hond weigert heen sprong
10 punten
n. Geleider verplaatst zich
10 punten
o. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
10 punten

9. VERTESPRONG ( enkel heen)

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links in de winkelhaak bij het begin van de
gracht/obstakel.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen, enkel met de stem,
armbewegingen worden niet toegelaten.
De hond dient na de sprong ter plaatse te blijven na bevel, na het sein van de keurder is
de oefening afgelopen.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernissen voldoende veilig zijn om kwetsuren
te voorkomen.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven
worden.
- de sprong moet op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- de vertesprong is 2,50 meter of 3,00 meter met vlaak te kiezen voor de oefening.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Raakt vlaak licht
2 punten
b. Herplaatsing hond(max 1 keer)
2 punten
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
2 punten
d. Hond blijft niet ter plaatse na sprong en na bevel
2 punten
e. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
f. Keuze voor 2,50 meter
3 punten
g. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
3 punten
h. Armbewegingen
3 punten
i. Bijbevel
10 punten
j. Hond steunt op vlaak
10 punten
k. Weigering
10 punten

l. Geleider verplaatst zich
m. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

10. KLIMMEN SCHUTSEL ( heen en terug)

10 punten
10 punten

10 PUNTEN

Na het sein van de keurmeester plaatst de geleider zijn hond met 1 bevel en begeeft de
geleider zich onmiddellijk, rechts of links de winkelhaak bij het toestel, de geleider mag het
toestel niet aanraken.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen met enkel met de stem,
armbewegingen niet toegelaten.
Na het tweede sein geeft de geleider bevel tot springen, enkel met de stem,
armbewegingen worden niet toegelaten.
De hond dient ter plaatse te blijven na de terugsprong tot het eindsignaal van de keurder.
- bij de springoefeningen opletten dat de hindernis voldoende veilig zijn om kwetsuren te
voorkomen.
- aan de onderzijde worden loodlijnen gemarkeerd op de breedte van het toestel langs
weerszijden, indien de hond neerkomt voorbij de loodlijnen blijft met 2 poten wordt deze
bestraft.
- indien de hond vertrekt voor het sein van de keurmeester dient de geleider zijn hond te
herplaatsen, enkel bij de heen sprong.
- indien de hond vertrekt voor het bevel van de geleider dan mag een bevel gegeven
worden.
- de geleider mag de hond met 1 bevel doen blijven na de heen sprong zonder bestraffing.
- de hoogte van het toestel is 200 cm – de breedte minimum 1,20m.
- de sprongen moeten op bevel van de geleider uitgevoerd worden.
- een hond welke het heen springen mist of weigert kan ook geen punten behalen op het
terug springen.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Hond steunt op wand voor terugsprong
2 punten
b. Herplaatsing hond(maximum 1 keer)
2 punten
c. Hond vertrek voor het bevel tot springen
2 punten
d. Hond vertrek voor het bevel tot terugspringen
2 punten
e. Hond blijft niet ter plaatse na terugsprong na bevel
2 punten
f. Hond met 2 poten ter plaatse over de loodlijnen(éénmalig bestraffing)
2 punten
g. Geleider niet rechtstreeks naar de aangeduide plaats
2 punten
h. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
3 punten
i. Armbewegingen
3 punten
j. Alleen heen – springen
5 punten
k. Bijbevel
10 punten
l. Hond weigert heen sprong
10 punten
m. Geleider verplaatst zich
10 punten
n. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
10 punten

III. PAKWERK
11. AANVAL MET SCHOTEN
50 PUNTEN
De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Na de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.

Een schot(max 6 mm) in de lucht word éénmaal gegeven door de aanvalsman vooraleer
de keurder het sein geeft aan de geleider om zijn hond te bevelen tot aanvallen, enkel met
stem.
Nadat de hond inbijt zal een 2de schot in de lucht en weg van de hond gelost worden.
Na het volgende sein dient de geleider zijn hond bevel te geven tot terugkeer.
Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- hindernissen toegelaten, latten, waterput en gespreide waterstralen toegelaten.
- bij elke aanval zal er voldoende, hoorbare uitdaging gegeven worden door de
aanvalsman.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- tijdens de aanval zal de geleider achter de lijn blijven staan, elk gebaar of stemgeluid zal
aanzien worden als bijbevel en bestraft worden.
- de aanval en de terugkomst zal gebeuren na sein van de keurder.
- bij het eerste bevel van de geleider tot lossen zal de aanvalsman blijven werken, alle
werking staken indien de hond lost en terug inbijt.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
- er is 1 bijbevel toegestaan voor de terugkeer met bestraffing.
- hulp van derden wordt bestraft met verlies van alle punten.
- fluitje of naam van de hond mag niet gebruikt worden door de aanvalsman.
- bij lossen van de hond niet afweren maar terug laten inbijten.
- hond van pak gaan halen verlies van alle punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten(slechts 1 x straffen)
3 punten
c. Hond mist ingang
5 punten
d. Hond lost op sein keurder
5 punten
e. Hond lost op bevel en bijt terug in
5 punten
f. Hond lost en herneemt
5 punten
g. Hond mist hindernis op heenweg
5 punten
h. Hond mist hindernis op terugweg
5 punten
i. Hond niet rechtstreeks terug maar wel binnen de 20 sec
5 punten
j. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
k. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
l. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
m. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
n. Aarzeling tot aanvallen
10 punten
o. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
15 punten
p. Bijbevel tijdens aanval(max 1)
20 punten
q. Hond lost en herneemt niet meer
25 punten
r. Geleider overschrijdt vertreklijn tijdens de oefening
50 punten
s. Geleider moet hond van pak halen
50 punten
t. Geleider verplaatst zich
50 punten
u. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
50 punten

12. AANVAL MET ACCESOIRES

50 PUNTEN

De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.

Na de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.
Na het sein van de keurder geeft de geleider zijn hond bevel tot aanvallen, enkel met stem.
Na het volgende sein dient de geleider zijn hond bevel te geven tot terugkeer.
Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- de accessoires dienen in zachte materialen te zijn, geen hout of metaal en geen harde
pvc en niet kwetsend voor de hond.
- de aanvalsman dient zich te bevinden op de begane grond.
- hindernissen toegelaten, waterput en gespreide waterstralen toegelaten.
- bij elke aanval zal er voldoende, hoorbare uitdaging gegeven worden door de
aanvalsman.
- een schot in deze oefening is hier verboden.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- tijdens de aanval zal de geleider achter de lijn blijven staan, elk gebaar of stemgeluid zal
aanzien worden als bijbevel en bestraft worden.
- de aanval en de terugkomst zal gebeuren na sein van de keurder.
- bij het eerste bevel van de geleider tot lossen zal de aanvalsman blijven werken, alle
werking staken indien de hond lost en terug inbijt.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
enz na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
- er is 1 bijbevel toegestaan voor de terugkeer met bestraffing.
- hulp van derden wordt bestraft met verlies van alle punten.
- fluitje of naam van de hond mag niet gebruikt worden door de aanvalsman.
- bij lossen van de hond niet afweren maar terug laten inbijten.
- hond van pak gaan halen verlies van alle punten.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijdens bijten(slechts 1 x straffen)
3 punten
c. Hond mist ingang
5 punten
d. Hond lost op sein keurder
5 punten
e. Hond lost op bevel en bijt terug in
5 punten
f. Hond lost en herneemt
5 punten
g. Hond mist hindernis op heenweg
5 punten
h. Hond mist hindernissen op terugweg
5 punten
i. Hond niet rechtstreeks terug maar wel binnen de 20 sec
5 punten
j. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
k. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
l. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
m. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
n. Aarzeling tot aanvallen
10 punten
o. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
15 punten
p. Bijbevel tijdens aanval(max 1)
20 punten
q. Hond lost en herneemt niet meer
25 punten
r. Geleider overschrijdt vertreklijn tijdens de oefening
50 punten
s. Geleider moet hond van pak halen
50 punten
t. Geleider verplaatst zich
50 punten
u. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
50 punten

13. VERDEDIGING

60 PUNTEN

De verdediging van de geleider gebeurt met de hond bij geleider.
Accessoires + gespreid water mogen hier gebruikt worden + 2° aanvalsman mag.
Accessoires mogen gebruikt worden maar niet binnen 1 meter
Na het sein van de keurder start de oefening.
Tijdens deze oefening wordt een handdruk gegeven. De handdruk mag nooit op
agressieve of brutale manier gebeuren.
Na verloop zal de aanvalsman een duidelijke en krachtige aanval uitvoeren (duidelijk
contact, nooit twijfelachtig en zichtbaar voor de hond).
De geleider dient zich ongeveer 5 meter te verwijderen van de pakwerker tijden aanval en
bij de verdediging mag de hond na het inbijten steeds aangemoedigd(niet aanraken)
worden.
Na het volgend sein dient de geleider zijn hond terug te roepen binnen de straal van 1
meter.
- bij het eerste bevel van de geleider tot lossen zal de aanvalsman blijven werken, alle
werking staken indien de hond lost en terug inbijt.
- na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- bij deze verdediging is een tweede aanvalsman,voorwerpen of water toegelaten, géén
schot.
- wanneer in de verdediging de aanvalsman een gesprek aangaat met de geleider, mag
deze een antwoord geven en alzo het gesprek beantwoorden.
- de geleider mag in geen enkel geval zijn hond door het gesprek beïnvloeden om alzo de
hond onder controle te houden.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
Enz. na 5 nabeten verlies van terugkeer, vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Hond verpakt tijden bijten (slechts éénmaal bestraffen)
3 punten
c. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
d. Hond te ver van de geleider per meter
5 punten
e. Hond lost op sein keurder
5 punten
f. Geleider volgt de juiste weg niet op een niet cruciaal punt
5 punten
g. Laattijdige verdediging(meer dan 2 tellen max 5)
10 punten
h. Hond lost en herneemt
10 punten
i. Bijbevel tot terugkeer(max 1)
10 punten
j. Hond komt niet binnen handbereik terug bij de geleider(10 sec)
15 punten
k. Geen normale houding van de geleider bij wandelen
20 punten
l. Hond valt te vroeg aan na de begroeting
30 punten
m. Hond lost en herneemt niet meer
40 punten
n. Bijbevel tijdens oefening
60 punten
o. Hond valt niet aan
60 punten
p. Hond valt aan voor of tijdens de begroeting
60 punten
q. Geleider moet hond van pak halen
60 punten
r. Geleider vervalst oefening aangeduide weg/aangeduide plaats op cruciaal
punt
60 punten
s. Hond valt verkeerde aanvalsman aan
60 punten
t. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
60 punten

14. ONDERBROKEN AANVAL

50 PUNTEN

De hond en de geleider nemen steeds plaatst tussen twee duidelijke zichtbare lijn(2m) of in
kader(2 op 2 m).
De hond moet liggen of zitten en mag niets om de hals of lijf of staart dragen.
Na de aanvalsman in werking is, mag de geleider zijn hond geen correcties meer geven en
dient hij te zwijgen.
Na het sein van de keurder geeft de geleider zijn hond bevel tot aanvallen, enkel met stem.
De geleider mag zijn hond terugroepen vanaf het moment deze een duidelijk zichtbare
markering gepasseerd is, dit kan een hindernis, een lijn, een ton of dergelijke zijn.
Per meter bij terugroepen/fluiten vanaf de pakwerker wordt er bestraft per punt.
De hond moet terugkeren tussen de lijnen of kader
Na het volgend sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- bij vroegtijdig terugroepen of inbijten verlies van alle punten.
- de afstand tussen de markering en de aanvalsman zal 7 meter bedragen.
- de aanvalsman zal alle werking staken vanaf het moment dat de geleider fluit of
terugroept.
- indien de hond op de terugweg naar zijn geleider zich omdraait en terug naar de
aanvalsman gaat mag de aanvalsman zeker niet afweren of in werking treden.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. terugroepen/fluiten per meter vanaf de aanvalsman
1 punt
b. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
c. Hond niet rechtstreeks terug maar wel binnen de 20 sec
5 punten
d. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
e. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 10 punten
f. Hond neemt hindernis niet bij heenweg
10 punten
g. Bijbevel tot terugkeer(maximum 1)
10 punten
h. Hond komt niet terug tussen lijnen of in kader bij de geleider (20 sec)
15 punten
i. Geleider beveelt voor markering
50 punten
j. Hond stopt, remt voor bevel of maakt geen aanstalten om aan te vallen
50 punten
k. Hond bijt
50 punten
l. Hond keert zich om in de terugkomst en gaat inbijten
50 punten
m. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
50 punten
15. OPZOEKEN
60 PUNTEN
Het opzoeken zal steeds gebeuren in een gebouw, ruimte of terrein welk volledig
afgesloten is om gevaar te vermijden.
Na het sein begeeft de geleider zich van de schuilplaats naar de startplaats achter een lijn
alvorens na sein van de keurder de aanvalsman te laten opzoeken, enkel met stem,
geleider zal tijdens het zoeken tussen achter de lijn blijven.
Bij ontdekking moet de hond aanblaffen en in de onmiddellijke nabijheid van de
aanvalsman blijven.
De geleider kan nu de aanvalsman op zijn initiatief opleiden.
De hond dient het vluchten te beletten door in te bijten, hier vinden 2 vluchtpogingen
plaats.
Het lossen bij de vluchtpogingen gebeuren na sein van de keurmeester
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.

- hindernissen zijn bij de begeleiding toegelaten, géén schot.
- naar gelang de grootte van de zoekruimte en de moeilijkheidsgraad zal er een tijd
bepaald worden binnen dewelke de hond de aanvalsman moet vinden (van 1 tot 2 min).
- indien de hond voor het sein en of voor het bevel vertrekt mag de geleider nog het bevel
geven, dit onmiddellijk na het vertrek, dit vroegtijdig vertrek wordt wel bestraft.
- de hond die over de vertreklijn gaat met een poot wordt bestraft met vertrek.
- bij niet vinden verlies van alle punten.
- tijdens de oefening mag geen enkel bevel gegeven worden.
- vanaf het bevel tot lossen door de geleider zal de keurmeester tellen 21-22-23-24-25-26,
vanaf 22 één punt per tel bestraffing.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
Opzoeken
a. Nabeet per tel
1 punt
b. Praten tussen schuilplaats en startlijn
5 punten
c. Pitsen of duwen met snuit tijdens vinden(éénmalige bestraffing)
3 punten
d. Vertrek voor het sein keurmeester of voor bevel meester/voorpoten over lijn 5 punten
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
f. Bijten bij vinden
5 punten
g. Hond blaft niet bij het vinden
5 punten
h. Bijbevel tot vertrek(maximum 1)
10 punten
i. Hond niet voldoende dicht bij aanvalsman(meer dan 2 m)
10 punten
j. Na ontdekking, geleider begeeft zich richting aanvalsman waarop de hond
zich meer dan 3m verwijderd van de aanvalsman.
15 punten
k. Bijbevel tot lossen bij inbijten(maximum 1)
25 punten
l. Niet vinden
60 punten
m. Geleider komt over lijn tijdens het zoeken
60 punten
n. Bijbevel of gebaar na vertrek opzoeken
60 punten
o. Meer dan 5 nabeten bij lossen
60 punten
p. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
60 punten
Begeleiden
a. nabeet per tel
b. Pitsen of duwen tijdens opleident(éénmalige bestraffing)
c. Hond niet voldoende dicht bij aanvalsman(meer dan 1 meter)
d. Hond verpakt tijdens het bijten(slechts éénmaal bestraffen)
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
f. Hond lost op sein keurder
g. Laattijdige vluchtverijdeling
h. Hond lost en herneemt tijdens bijten
i. Hond lost en herneemt niet tijdens bijten
j. Hond komt na lossen terug bij de geleider
k. Aanvalsman vlucht en hond valt niet aan( meer dan 5m)
l. Hond valt aan tijdens opleiden
m. Bijbevel of gebaar tijdens oefening
n. Meer dan 5 nabeten bij lossen
o. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.

16.BEWAKEN

1 punt
3 punten
3 punten
3 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
15 punten
30 punten
30 punten
60 punten
60 punten
60 punten
60 punten

2 x 25 PUNTEN

Het te bewaken voorwerp kan eender wat zijn (bv. kistje – stoel- boekentas).
Na het sein van de keurder mag de geleider het voorwerp in het midden van de kleinste
cirkel plaatsen en zijn hond bevelen met 1 duidelijk bevel om dit voorwerp te bewaken.

Daarna gaat hij zich gaan opstellen op de aangeduide plaats van de keurder buiten het
zicht van de hond.
De aanvalsman probeert het voorwerp te bemachtigen, dit zonder dreigingen en 2
pogingen worden er uitgevoerd.
Eénmaal de hond heeft ingebeten dient de aanvalsman achterwaarts de ring te verlaten.
Na het sein van de keurder is de oefening afgelopen.
- 2 aanvalsmannen zijn toegelaten om af te leiden, 1 mag zich maar binnen de cirkels
bevinden.
- toebehoren en gespreid water zijn toegelaten om de hond te mislijden maar mogen niet
gebruikt worden als schild of beletten om de hond te doen bijten, dit bij de 2de poging.
- er is een cirkel met een doorsnede van 3 meter en één cirkel met een doorsnede van 7
meter.
- aanvallen van de hond buiten de grootste cirkel verlies van 25 punten.
- de hond heeft 15 seconden om terug te keren naar het voorwerp.
- 2 achterste poten buiten de cirkel is bestraffing.
STRAFBEPALINGEN
PUNTEN
a. Aanvallen tussen voorwerp en kleinste cirkel
Géén bestraffing
b. Hond verlaat de kleinste cirkel maar blijft binnen de grootste cirkel
5 punten
c. Aanvallen tussen kleinste en grootste cirkel
5 punten
d. De hond laat het voorwerp nemen buiten kleinste cirkel en binnen de
grootste cirkel
5 punten
e. Geleider wacht niet op sein(éénmalige bestraffing)
5 punten
f. Beet kan steviger
5 punten
g. Niet terug binnen de 15 sec binnen de kleinste cirkel.
10 punten
h. Hond laat zich meeslepen buiten de grootste cirkel
15 punten
i. De hond laat het voorwerp nemen buiten de grootste cirkel
25 punten
j. Aanvallen buiten de grootste cirkel
25 punten
k. Hond verlaat de grootste cirkel
25 punten
l. Bijbevel
25 punten
m. Geleider oefent of volgt de richtlijnen niet.
25 punten

IV. ALGEMENE HOUDING
17. ALGEMENE HOUDING
Dit slaat terug op de verzorging van de hond.
Gedrag van geleider en hond.
Voorkomen geleider/ kledij
Beleefdheid van de geleider.
STRAFBEPALINGEN
a. Onverzorgde hond
b. Onverzorgd voorkomen geleider
c. Géén gepaste kledij deelnemer
d. Behoefte op het terrein
e. Lang gerekte bevelen(per keer)
f. Te veel bevelen/dwaald tussen de oefeningen in
g. Onsportieve houding tegenover hond
h. Hond eet voedsel na eindsignaal bij voedselweigering
i. Onbeleefdheid tegenover personeel
j. Agressie tegen hond

20 PUNTEN

PUNTEN
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
10 punten
10 punten
20 punten
Uitsluiting

OVERGANG CATEGORIE 1 NAAR CATEGORIE 2
Om over te gaan van Cat.1 naar Cat.2 moet men drie maal 85% behaald hebben van de totaal te behalen
punten (425/500) deze mogen overgenomen worden naar het volgend seizoen.
De overgang gaat telkens in vanaf het nieuwe seizoen.

TEVEN
Teven dienen altijd als laatste te spelen.
Loopse teven zijn niet toegelaten om deel te nemen aan een wedstrijd.

BELGISCH KAMPIOENSCHAP
Om geselecteerd te zijn voor deelname aan het Belgisch Kampioenschap moet minimum deelgenomen
worden aan de helft (afgerond naar boven) van het aantal wedstrijden in het seizoen.
Op het kampioenschap zal het gemiddelde van Uw wedstrijden(de helft, afgerond naar boven van het
aantal wedstrijden in het seizoen) met het beste resultaat genomen worden, plus de punten van het
kampioenschap.
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Info: 0032 494 61 22 71
email: steve.swerts@telenet.be
www.hondenfederatie-voe.be

