Addendum op FEDERAAL WEDSTRIJDPROGRAMMA GEHOORZAAMHEID

Op pg 16 in hoofdstuk “5. Deelnemers” staat:
5.35
Tussen de oefeningen door, mag de hond beloond worden. Doch, om de
hond terug onder appel te zetten is rukken aan de leiband, trainen tussendoor, …
met als uitdrukkelijk doel een onderdanige houding van de hond af te dwingen,
verboden en wordt bestraft op algemene houding. Het belonen van de hond tussen
de oefeningen door, mag andere honden en geleiders geenszins storen.
Dit wordt:
5.35
Tussen de oefeningen door, mag de hond beloond worden. Doch het belonen
van de hond tussen de oefeningen door, mag andere honden en geleiders geenszins
storen.
Om de hond terug onder appel te zetten voor een oefening start, is rukken aan de
leiband, trainen tussendoor, … verboden en wordt bestraft op algemene houding
(zie bestraffingstabel).
Tijdens de uitvoering van aangelijnde oefeningen, zal elk rukje aan de leiband om de
aandacht van de hond te trekken, beoordeeld worden als “bijbevel” (2 punten). Wordt
dit rukje gegeven nadat er een gespannen leiband gekomen is, dan wordt er geen
“gespannen leiband” genoteerd, maar afhankelijk van de lengte van de leiband,
minstens 1 halve meter en een bijbevel afgetrokken (dus minstens 4 punten). Is de
lengte van de leiband bvb 1 meter, en de geleider geeft een rukje aan de leiband en
extra mondeling bevel om de hond terug dichter te krijgen na een gespannen leiband,
dan worden 2 halve meters en 2 bijbevelen genoteerd (8 punten).
Als echter door de ruk aan de leiband de hond tot tegen het been vliegt of geforceerd
wordt, zal ook hier algemene houding voor aangerekend worden (15 punten).
Als er geen rukje aan de leiband, noch bijbevel gegeven wordt bij een gespannen
leiband tijdens het aangelijnd wandelen, dan wordt per begonnen meter een
“gespannen leiband” genoteerd (5 punten per begonnen meter). Bij de aangelijnde
wandeling bij beginners betekent dit verlies van alle punten na meer dan 5 meter
wandelen met gespannen leiband.

Verder op pg39 bij de uitleg van de aangelijnde wandeling bij beginners wordt verwezen naar
artikel 5.35 van het algemeen reglement voor de uitleg van gespannen leibanden / rukken
aan de leiband tijdens of buiten de oefeningen. Alle verwijzingen naar rukken aan de leiband
op pg39 in de versie van feb 2022 vervallen. Enkel het verduidelijkende artikel 5.35
hierboven is met onmiddellijke ingang van toepassing.
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