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RINGREGLEMENT – 2023 
Het programma is verdeeld in 3 afdelingen. 
1 - DE GEHOORZAAMHEIDSOEFENINGEN 
2 - DE LENIGHEID OF SPRINGOEFENINGEN 
3 - HET PAKWERK 
 
DEZE VOLGORDE DIENT GERESPECTEERD TE WORDEN. 
 
Elk der drie afdelingen zijn in welbepaalde oefeningen onderverdeeld. De volgorde van de oefeningen 
is willekeurig behalve het volgen aan de leiband. Dit is steeds de eerste oefening, dit om meester en 
hond te kunnen voorstellen. De volgorde van de overige oefeningen worden door de wedstrijdjury 
bepaald.  
 
INLEIDING. 
A.  De wedstrijdjury bestaat uit twee keurders waarvan minimum één Nationale. 
De Nationale keurder zal steeds de bel hanteren Hij dient rekening te houden met het advies van zijn 
collega- keurder. Afbellen van een oefening is NIET VERPLICHT. De keurder die de bel hanteert moet in 
de onmiddellijke omgeving van de liefhebber of hond fungeren en zijn collega moet aandachtig 
meevolgen. Geen enkele wedstrijd, ook niet in de winterperiode, mag gekeurd worden door 
erekeurders, keurders die schriftelijk ontslag namen, kandidaat- keurders of niet erkende keurders (vb. 
liefhebbers). 
 
B.  De keurders dienen bij de programmasamenstelling rekening te houden met de categorie van de te 
keuren wedstrijd alsook met de weersomstandigheden, zodat de factor geluk kan weggecijferd worden 
(gebruik van rook en dergelijke ...). Verder mogen de oefeningen nooit indruisen tegen de africhting. 
(vb. voedsel op bepaalde plaatsen) 
 
C.  De keurders zullen met de meeste aandacht de relatie tussen meester en hond volgen.  
Elk brutaal optreden (stampen, slaan, knijpen) zal streng bestraft worden. Dat geldt niet enkel              
bij verloop van de oefeningen maar ook voor de tijdspannen er tussen “de dag van de wedstrijd” 
(eveneens van toepassing voor de proefhond). 
 
D.  Wanneer tijdens het verloop van een oefening de hond één of meerdere poten op de lijn plaatst, 
wordt dit niet aanzien als hebbende de lijn overschreden. De poot (poten) moeten OVER de lijn 
(BUITEN het vierkant zijn geweest) om bestraffing tot gevolg te hebben.  
Een hond die in de oefeningen, met één of 2 poten over de vertreklijn komt wordt bestraft met              
2 punten, BEHALVE bij het blokje en de standen (zie strafbepalingen). 
Zand of kalklijnen zijn verboden. Kaderlijnen van vierkanten voor klein werk en aanvallen mogen 
maximum 5 cm. breed zijn. Als ronde buizen worden gebruikt zullen deze een max. Ø van 4 cm 
bedragen. Vier tot vijf kaders moeten ter beschikking zijn. Lijnen en kaders dienen een opvallende 
contrasterende kleur te hebben. 
 
E.  Het is de deelnemers verboden rinkelende voorwerpen (munten, sleutels, kettingen, enz.)               
In hun bezit te hebben tijdens de oefeningen gedurende hun ganse optreden van de wedstrijd.  
Zulks kan wedstrijduitsluiting tot gevolg hebben.  
 
F.  Elke deelnemer zal spontaan zijn lidkaart, het identiteitsboekje en verzekeringsbewijs van zijn hond 
aan de wedstrijdjury voorleggen. Bij ontstentenis zullen de keurders over wel of niet deelname aan de 
wedstrijd beslissen. 
 
G. Indien een liefhebber het terrein dient te verlaten als gevolg van oefenen, brutale gedragingen             
of andere abnormale omstandigheden, zullen alle behaalde punten tot nul herleid worden op zijn 
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wedstrijdblad alsook in zijn IB-boekje. In zulk geval mag geen prijs toegekend worden.                                 
De wedstrijd telt niet mee voor het behalen van het aantal te spelen wedstrijden voor de 
Kampioenschappen. Let wel: Indien de liefhebber als gevolg van een kwetsuur, ziekte of een ander       
geval van overmacht het terrein dient te verlaten mag hij daarna niet verder optreden, zodus geen 
onderbreking toegelaten. 
Wel worden de behaalde punten in het I.B.-boekje vermeld en word de prijs toegekend. 
 
H.  Het terrein waar de wedstrijd plaats heeft, is heel de dag onderworpen aan de reglementen van        
het N.V.B.K. Er mag dus in geen geval geoefend worden VOOR of NA de wedstrijd. 
 
I.  Verband. Een hond met verband rond de nek mag niet optreden.  
Eénmalig deelnemen (wedstrijd of kampioenschap) met verband kan bij aflevering attest dierenarts 
(kwetsuur kan eventueel gecontroleerd worden). Wanneer meerdere wedstrijden dienen gespeeld te 
worden met verband moet men in het bezit zijn van een attest van een dierenkliniek of dierenarts en 
dient men eveneens zo vlug mogelijk (verplicht) het Nationaal secretariaat of het UCK in te lichten met 
alle nodige informatie. Een attest tot spelen zal dan afgeleverd worden door het Nationaal secretariaat. 
 
J.  Honden die zeer moeilijk kunnen springen door eventuele kwetsuren,                                                         
het terrein doen verlaten; dit dient vermeld te worden op het keurdersrapport.  
 
K.  De keurders dienen voorzichtig te zijn in het straffen op een voorbereiding van een volgende    
oefening. In categorie 3 is een voorbereiding op een volgende oefening toegelaten, uitgezonderd 
Nationale Kampioenschappen en G.P (enkel te straffen in de algemene houding).  
 
L.  Alle onvoorziene omstandigheden vallen onder de bevoegdheid van de keurders op de wedstrijd;                                    
deze omstandigheden moeten vermeld worden op het keurdersrapport en zullen besproken worden        
in het UCK. 
 
M.  Organisatie. 
Inschrijven dient men rechtstreeks online via de website van het NVBK.  
Papieren inschrijvingen zijn niet meer geldig. De datum van de inschrijving online is de enige geldigheid 
voor het deelnemen aan een wedstrijd.  
Wanneer een deelnemer afwezig is op een wedstrijd, zullen de keurders dit enkel melden op hun rapport. 
 
Inschrijven kan vanaf het verschijnen van de definitieve sportkalender (januari). Bij een volzette wedstrijd 
wordt er 3 weken op voorhand afgesloten. Bij een niet- volzette wedstrijd kan dat max. 2 weken 
voordien. Clubs die dat wensen mogen echter tot de laatste dag (voor aanvang wedstrijd) deelnemers 
aanvaarden.  
Alle deelnemers dienen wel op het programma te staan.  
 
Tijdens de voormiddag worden max. 8 en tijdens de namiddag max. 12 deelnemers toegelaten.  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen teven en/of reuen.                                                                                           
Teven onder geslachtsinvloed (loopsheid) mogen niet aantreden.  
 
Na de prijsuitreiking kunnen geen veranderingen in de medegedeelde uitslag gedaan worden. Later 
kunnen de punten en/of plaatsen nog aangepast worden enkel wanneer die in aanmerking komen voor 
de Nationale ranking en/of de overgang van categorie.  
Keurders blijven steeds het ganse seizoen verantwoordelijk!  
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Bij eventuele fouten bij de puntentoekenning zullen de beoordelingskaarten die altijd dienen te worden 
gebruikt (reglementen DE KEURDER) gehanteerd worden door de betrokken keurders om zo de juiste 
punten te vermelden. 
 
 
Hulp van derden wordt bestraft door eventuele afname van de oefeningen.  
De naam van de hulpverlener moet op het keurderrapport worden vermeld. 

Keuren op eigen terrein is verboden, uitgezonderd na heirkracht.  
Op de Nationale kampioenschappen en de Grote Prijs moet de deelnemer aanwezig zijn op de 
prijsuitreiking om recht te hebben op zijn prijs.  
Alleen een geldige reden tot afwezigheid zal worden aanvaardt.  
 
Op het wedstrijdprogramma mogen 20 honden + 2 reserve vermeldt staan, doch er mogen maar 20 
deelnemers met hond aantreden. Nationale kampioenschappen 15 deelnemers + eventueel 2 reserves. 
Open wedstrijd: De clubs dienen de categorieën te groeperen.  
 
Het is niet toegelaten om bijvoorbeeld een categorie 3 dan een categorie 2 en dan terug een categorie 3 
enz… te laten aantreden. (Uitzonderingen door heirkracht zijn eventueel mogelijk). 
 
Enkel het officiële elektronisch programma voor wedstrijdbladen mag gebruikt worden.  
Spelen met een hond: Een liefhebber mag met zijn ene hond proefhond spelen en met zijn andere hond 
deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Kampioenschap van België: op het terrein waar het kampioenschap plaatsvindt, mag in de laatste week 
voor het kampioenschap niet getraind worden.  
 
Op Nationale kampioenschappen worden enkel deelnemende honden toegelaten op de hondenparking.  
 
N. Verhoog (schans) op een wedstrijd: 
Afmetingen: hoogte max.1,5m, breedte 4m. diepte 4m. 
Deze moet volledig omgeven zijn door een dichte omheining.  
De oprit moet gelijk zijn aan de breedte van het verhoog en moet eveneens voorzien zijn van dichte 
zijwanden.  
Verder moet de oprit voorzien zijn van leuningen aan beide zijden en met latten beslagen om gemakkelijk 
naar boven te kunnen. 
Hoogte verval oprit: basis van minimum 4m. en opgang van 3,75m. of 22 graden. 
Uitzonderingen hieromtrent kunnen toegestaan worden doch de hellingshoek van 22° dient steeds 
gerespecteerd te worden.  
De meeste oefeningen mogen op een reglementair verhoog plaatsvinden, toch zijn er uitzonderingen.    
Het mag niet gebruikt worden als plaats voor het neerleggen van het blokje, het gooien (neerkomen)    
van het voorwerp (apport) en het verschuilen van de aanvalsman (opzoeken).  
Het mag wel de plaats zijn voor vertrek van apport en/of blokje. In dit geval moet het voorwerp 
weggegooid worden in de verlengenis van de afloop van het verhoog. Idem voor het blokje. 
 
O. Vijvers op een wedstrijd: 
Deze zullen steeds minimum 7m. lang, 4m. breed zijn in de lengterichting. Langs voor- en achterkant 
schuine hellingen vervaardigd uit zachte materialen, van 22,5 tot 25% hellend. 
De diepte van het water mag maximum 25 centimeter bedragen, diepte van de vijver maximum 50 cm.  
Aanval achter een waterbad: aanvalsman steeds op minimum 3 meter achter waterbak dit om arm en 
beenbijters gelijke kansen te geven (nat kostuum enz.) 
Schuim in een vijver is verboden, dikwijls niet voor iedere hond gelijk denk aan rookmachines enz. 
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Vijvers die niet aan boven- vermelde eisen voldoen kunnen toch gebruikt worden voor: 
*het inwerpen van geworpen voorwerpen (apport). Verboden in categorie 3. 
*ls vertrek van een aanval en onderbroken als de voorste vertreklijn niet meer dan 2 meter van de      
vijver verwijderd ligt. 
 
P. Een liefhebber mag op een wedstrijd één oefening overslaan na dit voorafgaand aan de  
wedstrijdkeurders te hebben meegedeeld, echter niet op Provinciale en                                              
Nationale Kampioenschappen en de Grote Prijs. 
 
Nooit en in geen enkel geval mag op het terrein op een wedstrijd, een fluitsignaal gegeven  
worden door een ander persoon dan de liefhebber met zijn hond, dit in geen enkele oefening. 
 
Q. Alle oefeningen zullen plaats vinden op een plaats zodanig dat alle toeschouwers kunnen volgen,      
dus niet weggestoken in een hoekje. 
 
R. Het is de liefhebber toegelaten bij normaal weer zijn hond 2 keer te laten drinken.  

Eenmaal in de vooroefeningen of springoefeningen en eenmaal in de pakwerkoefeningen.  

Dit na vragen aan de keurders en op een door de keurders aangeduide plaats.  

 

Vanaf 25 graden heeft een deelnemer het recht om tweemaal een pauze te vragen, dit om louter zijn 
hond af te koelen. 
 Eén pauze van 5 minuten, dit volgens vrije keuze tijdens het programma, en één pauze van 10 minuten, 
deze laatste enkel mogelijk voor aanvang pakwerk. (Hond mag het terrein niet verlaten)  
Voor bepaalde oefeningen mogen de keurders schaduwplekken aanpassen volgens de stand van de zon.  
Voorbeeld minuut liggen….In alle categorieën verplicht om water te gebruiken in minstens twee 
pakwerkoefeningen.  
In categorie 3 enkel te gebruiken als een soort regendouche. 
Er mag altijd een aanpassing gebeuren volgens de weersomstandigheden. 
 
S. Enkel gespreid water naar of op de hond is toegelaten.  
Enkel in categorie 3 is water verboden (behalve zie hitteplan), wel is het vertrek achter een vijver 
toegestaan als deze reglementair is. 
 
T. In de zomermaanden bij warm weer zal de inrichtende club verplicht ervoor zorgen dat de hond kan 
afgekoeld worden, minimum een waterslang zal aangesloten en ter beschikking liggen, waterbakken, 
stortbaden e.d. kunnen eveneens tot mogelijkheden behoren. Keurders van dienst zullen voor aanvang 
van de wedstrijd op aanwezigheid hiervan toezien. 
 
U. Een adres en telefoonnummer van een dierenarts ter beschikking (eventueel van wacht) zal op het 
programmablad van de inrichtende club verplicht vermeld staan. 
 
V. Als er een fout gemaakt wordt door het terreinpersoneel, dient men steeds in het voordeel van      de 
liefhebber te besluiten behalve indien het anders in een oefening is aangegeven. 
 
W. Als er vastgesteld wordt dat er een derde persoon, buiten of rond het terrein, een fluitsignaal of 
lawaaierige opmerkingen geeft of heeft gegeven en hierdoor de wedstrijd beïnvloed, dienen de         
keurders hiermee rekening te houden.  
Bij een lid van het NVBK kunnen er sancties genomen worden. 
 
X. De liefhebber moet altijd gehoor geven aan de ringmeester. 
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Codes – elke code gaat gepaard met minimum één maand onmiddellijke schorsing. 
De keurders van dienst vermelden dit in het IB boekje 
 
1. Code A - GEBRUIK VAN GEWELD IN DE PAKWERKOEFENINGEN.  
Indien een liefhebber zijn hond moet losmaken door deze van het kostuum te trekken of het kostuum 
laten uitdoen, ook als de aanvalsman het terrein dient te verlaten om de hond te doen lossen  
(Fysiek geweld) wordt in het IB door de Nationale keurder van dienst de CODE A vermeldt.  
Na het afbellen van de oefening en de hond lost niet, moet de meester zich onmiddellijk naar zijn hond 
begeven, dit op normale wijze, en mag max drie bevelen tot lossen geven.  
Dit alles in een tijdspanne van 60 seconden 
Je mag 3 maal code A in één sportjaar krijgen. 
Bij de 3de maal in hetzelfde sportjaar kan je niet meer verder spelen in dit sportjaar, ook geen 

kampioenschappen. 

Telkens bij een code A is er altijd een maand schorsing die automatisch volgt na de dag van de gekregen 

code, ongeacht de periode. 

De Code A vervalt het volgende sportjaar. 

Deelnemer is verplicht de clubs te verwittigen waar hij is ingeschreven met die hond gedurende deze 
periode (1 maand schorsing).  
Zo dit niet gebeurt en hij zich toch aanmeldt om te spelen kunnen zwaardere sancties volgen.  
Bij een Code A is het de hond die geschorst wordt.  
Geweld tegen proefhond met daad of woord wordt eveneens bestraft met één maand schorsing. 
 
2. Code B - HOND MISHANDELEN BUITEN WEDSTRIJDTERREIN.  
Wanneer dit vastgesteld wordt door een Keurder of Beheerder wordt Code B (één maand schorsing met 
onmiddellijke ingang) vermeld in zijn werkboekje. Deze liefhebber is ook verplicht de clubs te verwittigen 
waar hij ingeschreven is gedurende die periode (1 maand schorsing). Zo dit niet gebeurt en hij zich toch 
aanmeldt om te spelen kunnen zwaarder sancties volgen. Zie ook huishoudelijk reglement. 

Code B - HOND MISHANDELEN OP HET WEDSTRIJDTERREIN.  
Elke mishandeling van een hond heeft onmiddellijke uitsluiting voor gevolg, met minstens één maand 
schorsing. De keurders zullen deze uitsluiting nauwkeurig vermelden op het keurdersrapport. In het IB 
boekje zal de Code B worden vermeld waarop een schorsing volgt van 30 kalenderdagen. Bij herhaling, zie 
huishoudelijk reglement.  
Bij een Code B is het de liefhebber die geschorst is. 
Hond verkopen; nieuwe liefhebber mag wel met hond spelen. 
 
3. Code C – GEVAAR VOOR TERREINPERSONEEL.  
Als een hond toevallig of door heirkracht de richting kiest van een personeelslid op het terrein, en er 
gevaar dreigt dat deze persoon gebeten zou kunnen worden, is de begeleidende liefhebber van de hond 
verplicht in deze gevallen zijn hond terug te roepen. Indien hij/zij de hond niet terugroept zullen met 
onmiddellijke ingang de nodige sancties getroffen worden. 
De liefhebber met hond wordt onmiddellijk van het terrein verwezen en er volgt rechtstreeks met 
onmiddellijke ingang één maand schorsing (dertig kalenderdagen). In zulk geval kan de liefhebber geen 
aanspraak maken op zijn prijs. In het IB boekje zullen de keurders met dienst een Code C noteren.  
Ook zullen de keurders een duidelijke toelichting noteren op het keurdersrapport. De liefhebber die Code 
C krijgt is verplicht de club(s) te verwittigen waar hij is ingeschreven dat hij niet mag spelen gedurende die 
periode ( 1 maand schorsing).  
Zo dit niet gebeurt en zich toch aanmeldt om te spelen kunnen zwaardere sancties volgen.  
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4. Code D – GEVAARLIJKE HONDEN  
Gevaarlijke honden die de ringmeester, keurders of terreinpersoneel bijten zonder reden. De liefhebber met 
hond wordt onmiddellijk van het terrein verwezen, hier worden de punten op zijn wedstrijdblad en in het IB 
boekje herleid tot 0 punten. Ook hier kan de liefhebber geen aanspraak maken op een prijs. Tevens zullen de 
keurders een Code D in het IB boekje vermelden. De keurders met dienst vermelden dit duidelijk op het 
keurdersrapport. Bij de tweede code D ongeacht de tijdspanne ertussen volgt een definitieve schorsing van 
deze hond en dit met onmiddellijke ingang. 
 
5. Code E – Onsportief en ongepast gedrag liefhebbers 
Als de dag van de wedstrijd iemand van het ring- terreinpersoneel, door bepaalde omstandigheden zoals een 
discussie door ontevredenheid of dergelijke, wordt aangeraakt kan men onmiddellijk één jaar uitsluiting 
toekennen.  
 
Categorie 3 
Een categorie 3 wedstrijd moet een werkelijk soort instapprogramma zijn. 
In deze categorie moeten de honden nog niet getest worden! 
Het aangeboden terrein moet de week voor de wedstrijd klaar staan voor zij die komen trainen. 
De wedstrijd zelf moet op hetzelfde terrein en in dezelfde toestand kunnen doorgaan. 
Dus de richting van de vooruit en de richting van het springwerk moet kenbaar en al aangeduid zijn voor 
de liefhebbers. 
Er mag wel bijvoorbeeld één hindernis gebruikt worden, maar deze moet wel goed zichtbaar zijn en zeker 
niet kwetsend voor de hond. 
Blokjes mogen niet te ver gelegd worden.  
Er wordt soms vergeten dat dit geen zoekoefening is maar een oefening om te vereenzelvigen. 
Geworpen voorwerp dient een vast voorwerp zijn, geen aan elkaar gebonden ballen of andere zaken.  
In categorie 3 wedstrijden moet er met latten of takken (takken, geen boom) op de hond gewerkt worden 
op een normale wijze.  
De aanvalsman mag enkel latten of takken in de handen hebben als de hond inbijt. 
 
VERBODEN IN CATEGORIE 3 
 

- Lokaas op het terrein is verboden. 
- Hindernis in de vooruit mag enkel over een hindernis van 65 cm hoog. 
- Het gebruik van luchtdruk en/of hogedrukreiniger is verboden in categorie 3. 
- Het geworpen vast voorwerp mag niet in de vijver of door een hindernis gegooid worden.  
- Over een hindernis van 65 cm hoog is wel toegelaten doch het   ”vierkant moet minimum 2m     

van de hindernis liggen”  
- Blokje niet te ver of open en bloot leggen, liefst naar een eindpunt (hindernis, haag enz) 
- Verdediging: handdruk en aanpak dient rechtstaand uitgevoerd te worden, altijd voorkant 

liefhebber en de liefhebber moet stilstaan.  

- Verdediging: Er mogen geen voorwerpen op de hond gegooid worden.  
- Verdediging: Men mag de liefhebber slechts tweemaal laten gaan zitten, dit op een normale wijze. 

Voeten onder een tuinbank of dergelijke zijn uit den boze. 
- In categorie 3 mag GEEN ENKELE oefening plaatsvinden (opgelegd worden) over of op trappen. 
- In categorie 3 mag er geen water op de hond gebruikt worden. (Behalve hitteplan) 
- Aanvallen: Slechts één hindernis is toegelaten. Let wel; vertrek achter vijver is een hindernis. 
- Een hond in beet, afgeleid door een persoon die roept, gooit met niet kwetsende voorwerpen, 

slaat met een voorwerp of giet met water is verboden in categorie 3. 

- Bewaken van voorwerp: Achterwaarts binnengaan in categorie 3 is verboden. 
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- In categorie 3 wedstrijden mag geen gebruik gemaakt worden van afweervoorwerpen, wel van bv. 

een afschrikkingsvoorwerp dat naast of boven de hond gebruikt wordt, ook is het toegestaan een 

hoepel, een band met een opening van 60 cm diameter te gebruiken om door te laten bijten.        

Er mag echter niets in de opening aanwezig zijn (linten, takjes enz...).  

- Dit mag enkel in de derde poging en er mag nooit mee afgeweerd worden.  

- De aanvalsman MOET langs voor volledig vrij zijn.  

- Er mag met niets afgeweerd worden. 

- In categorie 3 mogen er eveneens geen stille pogingen opgelegd worden, de aanvalsman moet 

steeds rechtlijnig met een eenparige snelheid naar het voorwerp gaan. 

- In categorie 3 mogen er geen vaste pogingen opgelegd worden, de aanvalsman dient binnen te 

gaan zoals de reglementen voor aanvalsmannen dit voorschrijft. 

- Burger bewaken: In de eerste poging zal altijd uitdagend en voldoende aandachttrekkend gewerkt 

worden alvorens de burger op een vlotte pas zijn poging verder uitvoert. 

- In categorie 3 en 2 moeten alle pogingen verplicht op maximum 2 meter buiten de buitenste cirkel 

beginnen. 

VERBODEN IN CATEGORIE 2 
 

- In categorie 2 mogen er geen vaste pogingen opgelegd worden, de aanvalsman dient binnen te 

gaan zoals de reglementen voor aanvalsmannen dit voorschrijft. 

VERBODEN IN ALLE CATEGORIEËN 
 
Draagberries om een liefhebber te dragen of te verplaatsen zijn verboden, net als het gebruik van een 
rolstoel. 
Hondenkennels en open panelen van hondenkennels mogen niet op het terrein aanwezig zijn.  
 
In categorie 1 mag er niet geoefend worden, categorie 3 honden die deelnemen aan Provinciale 
Kampioenschappen en de GP mogen eveneens niet oefenen, indien dat wel gebeurd valt dit onder de 
algemene houding en kan er zelfs gestraft worden met de liefhebber van het terrein te verwijzen. 
 
Er zal in de kleine en de grote put geen enkele oefening plaatsvinden of aanvangen.  
Evenmin mogen de pakwerkoefeningen beginnen met de oefening OPZOEKEN.  
Hond moet eerst in contact geweest zijn met de aanvalsman.  
Als de pakwerkoefeningen beginnen met het BURGERBEWAKEN mag evenmin de daaropvolgende 
oefening het OPZOEKEN zijn.  
 
Volledig dichte voorwerpen zijn verboden. 
 
OPGELET! 
Kwetsuren dienen vermeden te worden, volgende punten verdienen extra aandacht; 
- Het gebruik van een kubus bij de aanvallen (maat kubus moet min. 1 kubiek zijn) 
- Onderbroken, voldoende afstand geven aan de hond om uit te lopen, achter aanvalsman. 
- Aanvallen door TE diepe en/of gladde vijvers zijn verboden. 
- Bij gebruik van een hogedrukreiniger is enkel nevel toegelaten, geen hogedrukstraal, gevaar voor 

kwetsuren. 

-  Luchtdruk mag gebruikt worden in de pakwerkoefeningen docht dit enkel met gematigde druk, geen 

hoge luchtdruk. 
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AFDELING I: DE GEHOORZAAMHEIDSOEFENINGEN. 

1. Volgen aan de voet    
a. aan de leiband - voorstelling van meester en hond is verplicht voor alle wedstrijden  
b. in vrijheid 

2. Weigeren van lokaas 
3. Houdingen:      

a. liggen 
b. zitten 
c. recht 

4. Een minuut liggen 
5. Aanbrengen van geworpen voorwerp 
6. Vereenzelvigen en aanbrengen van een voorwerp 
7. Vooruit 
Bijzonderheden: 
 
De oefeningen “aanbrengen van een geworpen voorwerp, vereenzelvigen en aanbrengen van een 
voorwerp, standen en vooruit” zullen steeds aanvangen in een vierkant van 2 x 2 meter. Buiten het 
vierkant komen wordt gestraft, ook zijdelings. In categorie 3 dienen alle vierkanten uit buis te bestaan 
(incl. het Nat. Kampioenschap).  
Bevelen: Langgerekte bevelen worden in het klein werk bestraft met 2 punten in de oefening zelf.  
Het bevel bij het vertrek in de vooruit, het geworpen voorwerp, het blokje moet kort en gebonden zijn. 
Het geworpen voorwerp zal steeds neerkomen op de begane grond of zoals  
beschreven in punt V. AANBRENGEN VAN EEN GEWORPEN VOORWERP doch nooit op een trap hoe hoog 
deze ook is.  
Hetzelfde geldt ook voor het Vereenzelvigen en aanbrengen van een voorwerp (blokje) wat trappen 
betreft. Zie verder punt VI VEREENZELVIGEN EN AANBRENGEN VAN EEN VOORWERP. 
 
I. VOLGEN AAN DE VOET LOS EN AAN DE LEIBAND. 
a) Volgen aan de leiband: Totaal 4 punten 
 
Met deze oefening zal steeds het begin van een wedstrijdprogramma aanvatten als eerst reden om de 
liefhebber met zijn hond voor te stellen, om als tweede reden alle verdere ongemakken van een leiband 
uit te sluiten tijdens het wedstrijdverloop. 
De hond, aan een leiband van ongeveer 1 meter lengte aangelijnd zal zijn meester aan de voet volgen, 
steeds in voorwaartse beweging. Hierbij zal de door de jury opgelegde weg, volledig moeten gevolgd 
worden. Er is slechts 1 bevel (bv. x.. aan de voet) toegelaten.  
De hond die bij het bevel tot vertrek een cirkel maakt VOOR zijn meester in beweging is, zal niet gestraft 
worden. 
De hond mag niet meer dan een halslengte zijn meester voorafgaan. 
Hij mag zich ook niet zijdelings van zijn meester verwijderen. De hond mag bij de uitvoering van deze 
oefening, rechts of links van zijn meester lopen.  
Het geven van bijbevelen, door stem of gebaar zijn verboden. 
Tijdens de wandeling dient de meester een normale houding aan te nemen. 
Een of beide vuisten tegen de borst gebald wordt aanzien als abnormale houding en dusdanig gestraft, 
(bij een normale houding zijn beide armen in beweging). 

 

− Er mag geen stilstand en geen abnormale pas opgelegd worden. 

− De leiband zal steeds langs onder uit de hand komen. 

− De leiband zal steeds gehanteerd worden langs de zijde waar de hond zijn meester volgt.  
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STRAFBEPALINGEN           
 

Kan dichter &  “Hond loopt soms voor of achter meester”                            1 tot 4 

Meester en hond vertrekken voor bel          2 

Verkeerde weg volgen         1 tot 4 

Hond trekt even aan leiband                      2 

Gespannen leiband          4 

Bijbevel door stem of gebaar bij vertrek of onderweg     4 

Abnormale gang van meester         4 

Hond draait rond meester                                                                4 

Gevaarlijk punt (voedsel, vierkant)vermijden of opzettelijk weg veranderen  4  

Niet tot op het eindpunt komen        4 

Leiband verkeerd hanteren                                                                                                4                                                                      

Onopzettelijk verlies leiband =   niet straffen 

 
b) Volgen in vrijheid: Totaal 6 punten 
Zelfde regels als VOLGEN AAN DE LEIBAND, de hond is echter niet aangelijnd. 
STRAFBEPALINGEN   
            

Kan dichter & “Hond loopt soms voor of achter meester”                 1 tot 6 

Verkeerde weg volgen         1 tot 6 

Meester en hond vertrekken voor bel       2 

Bijbevel door stem of gebaar (bij vertrek of onderweg)     6 

Hond komt volledig voor         6 

Hond loopt voortdurend voor of achter        6 

Abnormale gang van meester         6 

Hond draait rond meester          6 

Gevaarlijk punt (voedsel, vierkant) vermijden of opzettelijk weg veranderen  6  

Niet tot op het eindpunt komen        6 
 

II. WEIGEREN VAN LOKAAS 
Totaal: 20 punten 
 
Lokaas: als het vlees betreft, mag enkel uit zacht vlees bestaan zonder een been erin (eraan).  
Alvorens de hond het terrein betreedt, worden er lokazen geplaatst. (Verboden in categorie 3) 
De lokazen mogen zich niet bevinden binnen een straal van tien meter, waar men het blokje neerlegt of 
waar het geworpen voorwerp moet terechtkomen. Voedsel zal bij oefening down op minimum 3 meter 
van de aangeduide plaats liggen waar de hond dient afgelegd. 
 
Tijdens de wedstrijd wordt op vooraf vastgestelde tijdstippen voedsel toegeworpen (nooit aangeboden) 
VOOR en niet op de hond. 
Men zal vermijden dat dit lokaas in de muil terechtkomt.  
Gebeurt dit toch bij toeval en laat de hond het onmiddellijk vallen, dan zal dat ongestraft blijven. 
Tijdens het werpen mag de hond rechtstaan, liggen of zitten, doch de hond wordt liggend achtergelaten 
bij aanvang. Wanneer de hond zich herhaaldelijk (tweemaal) verwijdert, zodat het lokaas niet kan 
toegeworpen worden, zal dit bestraft worden met de helft van de punten. 
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Na het eindsignaal is de meester vrij zijn hond tot zich te roepen of hem te doen zitten of liggen op 
afstand. Wel te verstaan dat de hond op dat bepaald ogenblik geen aanstalten maakt om zich naar het 
voedsel te begeven, dit is gelijk aan de hond aan het voedsel onttrekken. 
Opmerkingen 
A. Het voedsel mag pas toegeworpen worden NA het eindigen van een oefening en niet gedurende een 
oefening. 
B. Als er voedsel door heirkracht op het terrein is gekomen wordt erbij eventueel likken of opeten, niet 
gestraft. 
C. Als het voedsel door weersomstandigheden uitgedroogd of uiterst nat geworden is, dient men dit vlak 
na de middagpauze te vervangen. 
D. De persoon die het voedsel werpt, moet dit doen van op min. 3 meter afstand en uit dezelfde richting. 
Wanneer de hond zich bij het eerste toewerpen verplaatst zal men zich voor het tweede werpen, dichter 
naar de hond begeven, maar dezelfde afstand van de eerste maal behouden (min. 3 meter). Als de hond 
naar de persoon komt die het voedsel dient te werpen en hem het lokaas uit de hand neemt, zal de 
oefening gestopt worden met verlies van alle punten. 
E. Bij het werpen van een stuk voedsel verplaatst de hond zich meer dan 1 meter (2 punten straf), 
wanneer bij het werpen van het 2de stuk de hond gaat lopen, blijft de straf maar 2 punten daar hij het 
eerste stuk doorstaan heeft. 
F. De oefening “Voedsel weigeren” bestaat uit twee delen. Het werpen van voedsel naar de hond en het 
leggen van voedsel op het terrein. Het werpen van voedsel kan geweigerd worden (niet op 
kampioenschappen en GP) met verlies van alle punten (20) en extra verlies van 2 punten algemene 
houding voor het weigeren van een oefening. 
Voor het werpen van het voedsel zal de liefhebber de instructies van de keurders en ringmeester volgen.  
Bij niet volgen verlies van alle te behalen punten. Het voederen zal gebeuren wanneer de hond ligt (zie 
tekst hoger) tenzij onvoorziene omstandigheden zich voordoen. 
G. Liefhebber krijgt zijn hond niet op zijn plaats bij het voederen.  Voedsel kwijt - 20 punten 
 
STRAFBEPALINGEN    
            

Hond verwijdert zich merkelijk (meer dan 1 meter) van het toegeworpen lokaas          2   

Herhaaldelijk verwijderen zodat oefening niet kan uitgevoerd worden   10  

Hond likt aan lokaas of eet het op           20 

Meester geeft zijn hond te eten tijdens de wedstrijd     20 

Meester geeft zijn hond een bevel wanneer deze aanstalten maakt om zich naar                                            
het lokaas te begeven, eraan te likken of om het op te eten                        20                                           

 
III. HOUDINGEN: LIGGEN - ZITTEN - RECHT. 
Totaal: 12 punten 
 
De hond zal de oefening uitvoeren in een vierkant van 2m op 2m. De jury zal bepalen op welke plaats van 
het terrein het vierkant zal worden geplaatst, met eventuele in acht name dat het publiek de honden niet 
kan hinderen. 
Bij deze oefening moet de hond duidelijk zichtbaar zijn voor meester alsook omgekeerd.   
De minimumafstand tussen meester en hond is 10 meter.  
Iedere stand zal 3 tellen duren (21-22-23) 
Het staat de jury vrij de volgorde der uit te voeren houdingen, die voor alle deelnemers dezelfde zijn, te 
bepalen. Het bevel tot de voorlopige houding (d.i. de vertrekhouding) moet gegeven worden wanneer 
hond en meester samen in het vierkant zijn. 
De hond dient volledig in het vierkant te zijn voor aanvang van de te geven bevelen tot houding op 
afstand.  
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Bij ontstentenis zal de liefhebber op de hoogte gebracht worden door de keurder.  
Als de hond bij het eerste bevel niet gehoorzaamt, mogen er hoogstens twee bijbevelen gegeven worden.  
De hond moet de voorlopige houding bewaren totdat de keurder of ringmeester de opdrachten 
toefluistert aan de meester voor het doen uitvoeren van de verschillende houdingen.  
Wanneer de hond de derde houding heeft aangenomen, moet de meester op teken van de keurder 
wachten alvorens zich naar zijn hond te begeven. Zo niet verliest deze punten van de derde stand. 
Wanneer de hond na drie vruchteloze bevelen de voorlopige houding niet heeft aangenomen, wordt de 
oefening als beëindigd beschouwd. Als de hond tijdens de bevelen op afstand het vierkant meer dan 5 
meter verlaat, wordt de oefening beëindigd.  
De eventueel behaalde punten blijven behouden.                   
De naam van de hond aan het bevel toevoegen wordt beschouwd als een bijbevel. 
Het bevel "BLIJFT STAAN" of "BLIJFT LIGGEN" of "BLIJFT ZITTEN" goed gebonden, wordt niet aanzien als 
dubbel bevel. Wanneer de hond na twee bijbevelen de opgedragen houding niet aanneemt, verliest hij   
de 4 punten verbonden aan deze houding en wordt de oefening gestopt.  
De eventuele punten blijven behouden. 
De bevelen (voorlopige houding) mogen enkel gegeven worden terwijl beide zich in het vierkant 
bevinden. 
Als een liefhebber een bepaalde stand beveelt voor de keurder een houding toefluistert, dient door   de 
keurder een bijbevel bevolen te worden. D.w.z. terug naar de vorige stand bevelen alvorens de normale 
volgende stand te laten uitvoeren. Vb.: voorlopige houding ZIT, eenmaal bij de keurder aangekomen geeft 
keurder de stand recht, liefhebber beveelt recht, dan zonder te wachten op de volgende stand van de 
keurder beveelt de liefhebber de stand liggen aan zijn hond.  
Hier dient de keurder, de liefhebber terug de stand recht aan zijn hond te bevelen alvorens over te gaan 
naar de stand liggen. 
 
STRAFBEPALINGEN  

Bijbevel door stem of gebaar bij voorlopige houding     1 

Hond plaatsen met de hand         1 

Herplaatsing  “Hond verlaat vierkant met meester na het plaatsen”   1 

Hond staat buiten vierkant: 1 punt per meter dat hij zich verwijdert (max 5)  1p/m 

Bijbevel door stem of gebaar tijdens oefening       2 

Hond verandert van houding zonder bevel  .      2 

Naam van hond aan bevel toevoegen.        2 

Gelijktijdig veranderen van houding .       2 

Liefhebber beveelt uit eigen beweging volgende stand is één bijbevel  
vorige plus één bijbevel volgende stand .                                                 4  

Meester wacht niet op bevel keurder na derde stand.     4 

Niet aannemen van voorlopige houding na 3de  bevel.                      12 

Meester stopt of keert zich om terwijl hij zich van de hond verwijdert.                    12 

Tijdens voorlopige houding en/of herplaatsing beveelt meester een stand terwijl hij  
zich buiten het vierkant bevindt.        12          

Hond verlaat het vierkant meer dan 5 m, al de nog te behalen punten 

Wanneer de hond, na het tweede bijbevel de opgelegde houding niet aanneemt: verlies van alle nog te 
behalen punten 

Veranderen van bevel: alle nog te behalen punten 
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IV. DOWN (1 minuut liggen) 
Totaal: 8 punten 
 
De hond moet op een door de jury aangeduide plaats 1 minuut liggen, wel te verstaan op een voldoende 
ruime plaats, zo natuurlijk mogelijk, zodanig dat de honden niet opgeschrikt kunnen worden.             
Steeds een punt plaatsen waar de hond dient te worden neergelegd. 
Er mag geen voedsel liggen binnen een straal van 3 meter van de aangeduide plaats. 
De hond mag nooit in een van de grachten (springtoestellen) geplaatst worden.                                                 
Bij deze oefening is de meester uit het zicht van de hond, tenzij anders opgelegd. 
Het bevel tot liggen moet in de onmiddellijke nabijheid van de hond gegeven worden.                               
Wanneer na drie vruchteloze pogingen (bevelen) de meester bij zijn hond zijnde, de houding "LIGGEN" 
niet is uitgevoerd, wordt de oefening beëindigd.  
Meester legt hond niet af op aangeduide plaats, deze dient te worden herplaatst. 
Slechts twee herplaatsingen zijn toegelaten.  
Het is de keurders toegelaten de plaats voor het afleggen der honden te verplaatsen, naar gelang de 
eventuele omstandigheden, bv. te veel water tijdens of na zware regenval, te grote zonnehitte, het 
eventueel plassen van een vorige hond, enz.  
Snuffelen (meer dan 10 sec.) zal enkel bestraft worden in de oefening zelf, niet in de algemene houding. 
Dit snuffelen, kan enkel beoordeeld worden vanaf het begin van de oefening.  
Er mogen geen abnormale geluiden gemaakt worden tijdens deze oefening. 
 

STRAFBEPALINGEN            
 

Bijbevel door stem of gebaar            1 

Meester blijft te lang bij hond             1 

Herplaatsing              1 

Hond wordt door meester niet afgelegd op aangeduide plaats,                                                                             
wordt bestraft met een herplaatsing                                               1 

Blaffen tijdens oefening            2 

Meer dan 10 sec. snuffelen           2 

Meer dan 10 sec. snuffelen in verschillende beurten       2 

Zich oprichten maar binnen 10 sec. terug gaan liggen       2 

Zich oprichten tijdens laatste 10 sec.          2 

Hond verplaatst zich kruipend minder dan 1 meter        2 

Hond wentelt zich ter plaatse           2 

Bijbevel op afstand             8 

Meester draait zich om onderweg (mag aan het hokje)     8 

Hond richt zich langer dan 10 sec. op          8 

Hond gaat niet liggen na derde bevel          8 

Hond verplaatst zich meer dan 1 meter          8 

Hond komt in verkeerde stand vooraleer meester in zijn schuilhokje gaat, straffeloos in de oefening. 

Hond die zich langs achter verlegt, mag niet gestraft worden. 
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V. AANBRENGEN VAN EEN GEWORPEN VOORWERP 
Totaal: 10 punten 
 
Hond en meester bevinden zich in een vierkant van 2 x 2 meter.  
De meester staat achter zijn hond, in een normale houding en richting, er zal een voorwerp overhandigd 
worden. Dit voorwerp dient zo natuurlijk mogelijk te zijn.  
Metalen voorwerpen zijn verboden. 
In geen geval mag het gevaar opleveren om de hond te kwetsen.  
Na ontvangst van het voorwerp, mag de meester nog één bevel tot BLIJVEN geven. 
De meester zal het voorwerp in een aangeduide richting werpen. 
Dit voorwerp dient eveneens op een op voorhand, door de keurders, bepaalde afstand neer te komen. Als 
deze afstand niet wordt bereikt, zal de oefening herdaan worden.  
De apport mag echter geen “werpoefening” voor de meester zijn, de plaats waar het voorwerp dient neer 
te komen moet voor de gemiddelde liefhebber goed haalbaar zijn.  
Er mogen geen andere te werpen voorwerpen in de omgeving liggen.   
Er zijn maximum 2 pogingen voorzien. 
Als het voorwerp door onvoorziene omstandigheden op een onmogelijke plaats terechtkomt (wel 
onopzettelijk), mag de liefhebber straffeloos hergooien. 
De keurders mogen het te apporteren voorwerp niet in de grote of kleine put laten gooien. 
In een waterbad of iets dergelijke is wel toegelaten, als dit veilig uit te voeren is en het voorwerp niet 
onder water ligt. 
Na teken van de jury, gevolgd door een bevel van de meester zal de hond het voorwerp halen.                  
Slechts 1 bevel “X. zoek en breng” is toegelaten. Na het voorwerp te hebben opgeraapt moet de hond   
het rechtstreeks naar zijn meester brengen zonder het te laten vallen. 
Zodra de hond in het vierkant is (4 poten) met een voorwerp (het goede of een verkeerd) moet de 
meester dit voorwerp aannemen en wordt de oefening aanzien als zijnde beëindigd. 
De hond dient niet te zitten bij het afgeven van het voorwerp.  
De bevelen "ZIT" of "GEEF AF" zijn echter toegelaten. 
Na het beëindigen van de oefening zal de deelnemer het voorwerp aan een jurylid of ringmeester 
afgeven. De oefening dient voltooid binnen de 30 seconden. 
Deze tijdspanne gaat in vanaf het ogenblik dat de hond de lijn(en) van het vierkant overschrijdt om het 
voorwerp te halen, tot op het ogenblik dat de meester het voorwerp in handen heeft, los van de hond,   
op voorwaarde dat de hond met 4 poten binnen het vierkant is. 
Tijdens deze oefening en de moet de muilkorf en de leiband van de hond die deze oefening uitvoert 
weggeborgen zijn, eveneens tijdens deze oefening moet de liefhebber een normale houding aannemen. 
Voor of na de oefening moet het voorwerp buiten bereik van de hond zijn, dus niet op de grond leggen. 
De meester mag het voorwerp niet laten ruiken aan de hond, na het belsignaal van de jury mag de 
liefhebber ook geen reuk geven aan zijn hond. 
- Als het voorwerp niet onmiddellijk wordt afgegeven, wordt er gestraft 1 punt voor "MOEILIJK 

AFGEVEN”. 
-  Een tweede bevel wordt aanzien als "ZEER MOEILIJK AFGEVEN" 2 punten straf.  
- Een derde bevel wordt bestraft met verlies van alle punten "GEEFT NIET AF". 
Wanneer de hond het geworpen voorwerp binnen de tijd afgeeft, maar het dadelijk terug neemt en    
geeft het dan zeer moeilijk af, blijven de behaalde punten behouden, enkel straffen in de algemene 
houding. Als hij het helemaal niet meer afgeeft, uitsluiten na 30 seconden. 
Er mogen geen fluitsignalen gegeven worden tot het afgeven van het geworpen voorwerp.  
Bij het toch toepassen door de liefhebber zullen alle te behalen punten afgenomen worden. 
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STRAFBEPALINGEN  
 

Het voorwerp laten vallen ter plaatse, onderweg of aan de voet (per keer)                  1  

Spelen met het voorwerp               1 – 3  

Moeilijk afgeven               1 

Hond omarmen                1 

Niet rechtstreeks aanbrengen               1 – 3  

Voorwerp niet op bepaalde afstand (herkansing)            2  

Hond met 1 à 3 poten buiten vierkant                                                                                             2 

Vertrek na bel voor bevel                2 

Vertrek op bel                                                                                                                              2 

Langgerekt bevel bij vertrek                2 

Meester hindert hond voor vertrek; meester staat naast of over hond       2          
Aannemen van voorwerp in gehurkte houding                                                     2                 

Hond laat het voorwerp vallen binnen het vierkant en de meester moet 1 voet  
verplaatsen of zich omdraaien om het voorwerp op te rapen            2 

Abnormale houding of richting van liefhebber in het vierkant (vertrek of terugkomst)     2 

Meester geeft tweede bevel na ontvangst van het voorwerp en voor het wegwerpen      2 

Tweede bevel voor het afgeven (geeft zeer moeilijk af)          2  

Vertrek voor bel en bevel                4 

Meester beveelt voor de bel en voor vertrek van hond            4 

Hond brengt 2 voorwerpen aan waarvan 1 het goede            5 

Hond vernietigd gedeeltelijk het voorwerp              5 

Bijbevel tot vertrek               10 

Hond vertrekt te vroeg en meester beveelt niet           10 

Hond laten spelen met het voorwerp voor de oefening (voorbereiding)       10 

Meester of hond staat buiten kaderlijnen van vierkant          10 

Hond staat buiten kaderlijnen van vierkant bij het afgeven         10  

Meester verandert van houding tijdens de terugkomst met doel de hond tot zich                                           
te trekken of hem te doen komen                                                                                                    10 

Derde bevel afgeven (niet afgeven)                10     

Fluitsignaal tot afgeven geworpen voorwerp           10 

Hond brengt eender welk verkeerd voorwerp binnen, meester moet dit aannemen en                                   
oefening wordt beëindigd, verlies van alle te behalen punten.   

 
VI. VEREENZELVIGEN EN AANBRENGEN VAN EEN VOORWERP. 
Totaal: 10 punten 
 
Vreemde en/of sterke geuren aan de blokjes dienen te worden vermeden. Bij deze oefening kan de 
liefhebber zijn blokje niet kiezen, er wordt slechts één (1) blokje aangeboden. De persoon die ervoor 
instaat, zal het blokje met een zuiver voorwerp aanreiken (aanbieden).  
Het doel van deze oefening is niet het speuren doch wel het vereenzelvigen van een voorwerp.  
Dit voorwerp is een houten stokje van 12 à 15 cm lengte. De meester mag het stokje niet laten zien aan 
zijn hond. Hij mag er hem evenmin laten aan ruiken. Op spuwen of er kunstmatig geur aan geven is 
verboden. Dit kan vastgesteld worden door de keurders van dienst.  
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Bij twijfel mogen de keurders (ter bevestiging) aan het blokje ruiken, zelfs als dat niet bij alle deelnemers 
gebeurt. Indien overmatige en/of kunstmatige geur wordt vastgesteld kan men enkel straffen in de 
oefening zelf. 
Voor het vertrek dienen meester en hond samen in het vierkant van 2m x 2 m te zijn.                                      
Deze oefening vangt aan zodra de meester de kaderlijn van het vierkant overschreden heeft.  
Een liefhebber dient de ringmeester niet te volgen indien dit niet de rechtste weg is naar de plaats van    
de blokjes, hij mag eventueel bv. door een hindernis of een vijver gaan zonder daarvoor punten te 
verliezen. 
De meester zal het stokje in de nabijheid van 2 tot 8 gelijksoortige neerleggen op een door de jury 
aangeduide plaats. Blokjes dienen steeds eerst door de ringmeester gelegd te worden alvorens de 
liefhebber zijn blokje legt. (zie richtlijnen ringmeester) Er mogen geen valse of andere blokjes geworpen 
worden, ook mogen er geen apporten bij of op afstand gelegd worden.                                                           
De afstand tussen de blokjes zal minimum 25 en maximum 50 cm bedragen. De blokjes moeten door de 
keurders gemerkt zijn met een stylo of een stempeltje, niet met verf of andere producten. 
De stokjes dienen op een zichtbare plaats in een rechte lijn = (afstand tussen hond en plaats van blokje) 
op de grond neergelegd te worden. De hond moet blokje kunnen oprapen wanneer hij in rechte lijn 
vertrekt en het ziet liggen. Wegbergen achter het schutsel, de haag of in een put, of doolhoven is 
verboden. Op een plank, steen, beton, lint of glas is ook toegelaten, voor zover alles op de grond ligt. 
Tijdens het wegbrengen of neerleggen van het stokje, mag de meester zich niet naar zijn hond keren. 
Evenmin mag hij onderweg zijn hand in zijn zak steken of blokje vastnemen.                                                                           
De hond moet ter plaatse blijven (in het vierkant) tijdens het wegbergen van het stokje. 
Blokjes dienen door de liefhebber op een normale manier te worden neergelegd zonder met de handen 
of voeten op de plaats van het blokje te staan, stampen of wrijven.  
De meester mag zijn hond slechts reuk geven na het belsignaal van de jury. Op het bevel "X zoek en breng 
aan", zal de hond het stokje van zijn meester gaan zoeken en aanbrengen. 
Deze oefening dient binnen de 60 seconden te worden uitgevoerd.                                                                          
Als aanvang wordt het overschrijden van het vierkant beschouwd, als einde het aannemen door de 
meester, blokje los van de hond op voorwaarde dat de hond zich met 4 poten binnen het vierkant 
bevindt.  
Zodra de hond zich in het vierkant bevindt moet de meester het gebrachte stokje aannemen, zelfs al is 
het een verkeerd stokje. Het bevel "ZIT" of "GEEF AF" is echter toegelaten.                                                                
Een tweede bevel (het zogenaamde heropjagen) gepaard met het geven van reuk, mag slechts worden 
gegeven wanneer de hond zonder stokje teruggekomen is en zich volledig in het vierkant bevindt (met 
zijn 4 poten). De geleider mag zich erbij echter niet verplaatsen, er is slechts één bevel toegelaten. 
Wanneer bij het normale afgeven (d.w.z. binnen het vierkant) het stokje buiten het vierkant op de grond 
valt, is een heropzending toegelaten. Buiten de normale strafpunten voor het heropzenden, wordt hier 
eveneens bestraft voor éénmaal vallen. 
Wanneer de hond het blokje binnen de tijd afgeeft, maar het dadelijk terug neemt en geeft dan zeer 
moeilijk af, blijven de behaalde punten behouden, straffen in de algemene houding.  
Indien hij het helemaal niet meer afgeeft, uitsluiten na 30 seconden. 
Na beëindiging van de oefening moet de meester het stokje afgeven aan de jury of aan de ringmeester. 
Tijdens de oefening moet de muilkorf en leiband van de hond die deze oefening uitvoert, weggeborgen 
zijn. Ook dient men er op te letten dat de persoon die de blokjes plaatst deze niet samen voegt met het 
stokje van de liefhebber (na de oefening). 
Indien het stokje niet onmiddellijk wordt afgegeven, wordt er gestraft met 1 punt "MOEILIJK AFGEVEN". 
Een tweede bevel wordt aanzien als "ZEER MOEILIJK AFGEVEN" 2 punten straf. Een derde bevel wordt 
bestraft met verlies van alle punten. (Aanzien als niet afgeven, tijd voor afgeven is oordeel keurders).                         
Er mogen tijdens deze oefening geen abnormale geluiden of bewegingen gemaakt worden.  
Het ringpersoneel moet op voldoende afstand blijven (ongeveer 10 m) van het blokje, niet van de 
meester doch oefening mag niet beïnvloed worden. Een ringmeester (ringpersoneel) zal nooit tijdens                         
het verloop van de wedstrijd de blokjes op zak dragen. 
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Er mogen geen fluitsignalen gegeven worden tot het afgeven van het blokje. Bij het toch toepassen                       
door de liefhebber zullen alle te behalen punten afgenomen worden. 
Geur nemen onder oksel mag enkel op plaats en tijdstip waar blokje dient te worden neergelegd. 
Brutaal nemen van een hindernis of aandacht trekken is gelijk aan bijbevel onderweg. 
Wie blokjes legt komt niet aan materiaal van liefhebber.  
Het leggen van blokjes en aangeven van geworpen voorwerp dient door twee verschillende personen                 
te gebeuren (desnoods bv. het geworpen voorwerp door keurder laten aangeven) 
Er zal steeds minimum één oefening tijd zijn tussen het ontvangen van het blokje en de oefening zelf. 
Bij wedstrijden met 2 verschillende programma’s bv : categorie 2 en categorie 1 mag het blokje op een 
andere plaats gelegd worden.  
 
STRAFBEPALINGEN            
 

Hond laat stokje vallen (onderweg of aan voet)        1 

Spelen met voorwerp          1 - 3 

Moeilijk afgeven of hond omarmen           1 

Niet rechtstreeks brengen            1 – 3  

Meester moet één voet verplaatsen of zich omdraaien binnen het vierkant om                                                    
het blokje op te rapen                                                                                                                     2 

Heropzending              2 

Vertrekken na bel voor bevel           2 

Vertrekken op bel                                                                                                                   2 

Langgerekt bevel bij vertrek           2 

Meester hindert hond bij vertrek of staat naast of over hond     2 

Abnormale houding of richting van liefhebber binnen het vierkant             
(vertrek of aankomst)          2 

Aannemen van blokje in gehurkte houding         2  

Hond vertrekt uit de hand            2 

Reuk geven of even aanraken voor het belsignaal         2 

Meester komt in vierkant en hond komt met één of twee poten buiten   2 

Tweede bevel (zeer moeilijk afgeven)          2 

Vertrekken voor bel en bevel           4  

Twee stokjes aanbrengen waarvan 1 het goede        5 

Het stokje gedeeltelijk stukbijten           5 

Bijbevel tot vertrek           10 

Meester keert zich om onderweg (bijbevel)       10 

Hond kruipt buiten vierkant          10 

Verkeerd blokje aanbrengen          10 

Meester staat buiten vierkant         10 

Meester steekt onderweg hand in zijn zak of neemt blokje vast    10 

Meester wijzigt zijn houding tijdens het zoeken of bij terugkeer van zijn hond       10  

Bevel door stem of gebaar wanneer hond buiten vierkant is = bijbevel onderweg 10  

Blokje aan hond tonen of laten aan ruiken        10 

Blokje neerleggen met het zicht naar de hond      10 

Meester bij vertrek buiten vierkant        10 

Spuwen op het blokje          10 
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Hond vertrekt en meester beveelt niet        10  

Derde bevel (niet afgeven)          10 

Met voeten op plaats van blokje staan, stampen of wrijven    10  

Met handen op plaats van het blokje wrijven       10 

Fluitsignaal geven tot afgeven van blokje        10 

Onrechtmatig of kunstmatig geur geven        10  

Aandacht trekken           10 

Brutaal en/of luidruchtig nemen van een hindernis      10 

 
N.B. Hond brengt eender welk verkeerd voorwerp binnen, meester moet dit aannemen en oefening 
wordt beëindigd, verlies van alle te behalen punten.   
 
Het stokje wordt binnen het vierkant gebracht en valt bij het aannemen buiten; een heropzending is 
toegelaten (2 punten straf plus 1 punt straf wegens laten vallen) totaal 3 punten straf. 
 
VII. VOORUIT 
 
Totaal: 10 punten 
De hond wordt vooruit gezonden over een afstand van minstens 20 meter. Deze oefening begint pas na 
het belsignaal. Wanneer de hond de aankomstlijn overschreden heeft zal de jury het teken tot 
terugroeping geven, of mag de liefhebber zijn hond terugroepen. Op dat ogenblik is de oefening 
geëindigd. Dat heeft dus voor gevolg dat vanaf dan de meester vrij is te bevelen en zelfs zijn hond mag 
gaan afhalen ter plaatse, maar dit wordt dan wel gestraft in de oefening zelf. 
De aankomstlijn van “de vooruit” zal getrokken worden over de ganse breedte van het terrein, en zal 
bijgevolg de twee zijden van het terrein verbinden. De aankomstlijn van “de vooruit” moet minstens 2 
meter overschreden kunnen worden. Aan de aankomstlijn zullen twee vlaggen worden geplaatst op een 
afstand van minstens 4 meter van elkaar, geldend voor de rechte vooruit.  
Vervolgens links en rechts van deze vlaggen en eveneens op de aankomstlijn, zal op een door de jury te 
bepalen afstand (minstens 2 meter) een bijkomend vlagje worden geplaatst geldend voor de schuine 
vooruit.  
De hond die de aankomstlijn overschrijdt, links van het tweede linker vlagje, en rechts van het tweede 
rechter vlagje, zal een zeer schuine vooruit hebben uitgevoerd. 
De oefening begint op het belsignaal van de jury. De meester mag slechts één enkel bevel geven. Vertrekt 
de hond niet op het eerste bevel, met andere woorden overschrijdt hij de vertreklijn niet, dan wordt de 
oefening als niet uitgevoerd beschouwd. De meester moet ter plaatse blijven tijdens de ganse duur van 
de oefening. De eventuele drie bevelen moeten dezelfde zijn. Het geven van bijbevelen (slechts twee, wat 
bestraffing voor gevolg heeft), is maar toegelaten nadat de hond de vertreklijn overschreden heeft.  
Een bijbevel gelijktijdig door stem en gebaar wordt als dubbel bevel aanzien en als zodoende bestraft.   
De vooruit moet voorzien worden zonder dat speciaal gemaakte hindernissen moeten overschreden 
worden. Bij niet verplaatsbare hindernissen moeten deze gemakkelijk te overschrijden zijn; bij eventuele 
autobanden of dergelijke, moeten deze een opening hebben van 60 à 80 cm, zodat de honden er 
gemakkelijk doorheen kunnen.  
Tijdens de oefening moet de muilkorf en leiband van de hond die deze oefening uitvoert, weggeborgen 
zijn. 
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STRAFBEPALINGEN            
 

Per haak (dit is een kwart cirkel)           1 

Per halve cirkel (twee haken)           2 

Per cirkel (vier haken)            4 

Schuine vooruit             1 

Zeer schuine vooruit             2 

Meester hindert hond bij vertrek, staat naast of over hond    2    

Hond met 1 à 3 poten buiten vierkant                                                                                         2 

Vertrek voor belsignaal            2 

Vertrek voor bevel                  2 

Langgerekt bevel bij vertrek            2 

Per bijbevel over vertreklijn            2 

Hond afhalen na goed uitgevoerde vooruit         2 

Meer dan 1 bevel tot vertrek         10 

Aankomstlijn niet overschreden na twee bijbevelen onderweg    10  

Hond vertrekt zonder bevel, meester beveelt niet       10 

Verschillende bevelen (niet gelijke)         10 

 
N.B. Wanneer hond in gereedheid wordt gebracht en deze vertrekt voor de bel, mag de liefhebber hem 
terugroepen zonder straf. 
 
AFDELING II: DE SPRINGOEFENINGEN 
         
1. Sprong over schutsel 
2. Sprong over haag 
3. Sprong over de gracht 
4. Sprong over haag met gracht 
 
ALGEMEENHEDEN 
A. Het is steeds de plicht van de wedstrijdjury er op te letten dat al de springtoestellen in orde zijn.        
Aan ieder springtoestel zullen haken van 90°worden geplaatst. De winkelhaken moeten op de correcte 
plaats liggen, dit geldt voor elke springoefening. 
Er zullen geen stoepdallen noch betonplaten als haken gebruikt worden naast of in de verlengenis van   
de springtoestellen. Inbreuken dienen op het keurdersrapport te worden vermeld.  
B. Tussen de oefeningen in moet de hond vrij naast zijn meester lopen. Hem vastgrijpen, of op een of 
andere wijze dwingen een zekere houding aan te nemen om zich naar een bepaalde plaats te begeven,  
zal worden bestraft in "ALGEMENE HOUDING” (5 strafpunten). 
C. Voor al de springtoestellen is de meester verplicht zich op te stellen in de haken, hoek van 90 graden. 
D. Wanneer de hond geplaatst is en springt zonder dat de meester zich op de aangeduide plaats bevindt, 
zal dat worden bestraft met vier punten, plus een verloren poging en dezelfde lengte of hoogte moet 
herbegonnen worden; er mag dus een nieuwe poging gedaan worden. 
Wanneer de hond vertrekt voor bel en bevel, onmiddellijk gevolgd door het bevel tot springen wordt   
met 4 punten gestraft in de oefening zelf.  
E. Nadat de meester zijn hond heeft afgelegd VOOR het toestel of VOOR de gracht en hij begeeft zich   
naar de hoek van 90° mag hij zich niet meer omkeren. Overtreding wordt bestraft met een verloren 
poging, dus 2 punten straf.  
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F. Voor al de springoefeningen is er na de bel één (1) bevel tot springen toegelaten/verplicht, een tweede 
bevel wordt bestraft. 
G. Indien de terugsprong van de haag zonder bevel wordt uitgevoerd, zijn er geen punten voor de 
terugsprong en mag men niet herbeginnen. 
H. In geval de hond bij het plaatsen VOOR de springtoestellen gaat lopen, mag men hem driemaal roepen 
per poging, dit in een normale tijdspanne. Komt hij niet, gaat het programma verder met de volgende 
oefening. 
I. Wanneer de meester met de voet in de hoek van 90° staat en hond in bedwang houdt met een dreigend 
handgebaar in de richting van de hond, wordt dit bestraft met één (1) punt per poging in de 
desbetreffende springoefening. 
J. Indien de liefhebber naar de springoefeningen gaat om deze door zijn hond van dichtbij te laten bezien 
mag er niet gestraft worden voor een poging evenals de hond de toestellen aanraakt of met een poot in 
de put komt.  
K. Veel bevelen en langdradigheid bij het plaatsen van zijn hond aan de springtoestellen.  
Telkens 2 punten straf in algemene houding. 
L. Keurders zullen er steeds zorg voor dragen dat de springtoestellen te allen tijde en op iedere wedstrijd 
3 meter uit elkaar geplaatst worden zodanig dat de sprongen voor alle honden gemakkelijk uit te voeren 
zijn. 
M. In de kleine en de grote put zullen geen oefeningen plaatsvinden, ook mag er in de putten geen enkele 
oefening aanvangen.  
N. De springoefeningen mogen niet met het schutsel beginnen.  
 
O. Wie zijn hond bij de springoefeningen tracht in de hand te houden door deze te plaatsen met bevel 
(stem) en dan nogmaals te herplaatsen verliest een poging met 2 strafpunten als gevolg. Wie dit doet 
zonder bevel verliest telkens 2 punten algemene houding. 
 
VIII. SPRONG OVER SCHUTSEL. 
Totaal: 10 punten. 
 
Het schutsel bestaat uit twee loodrechte betonnen, ijzeren of houten stijlen. Deze stijlen zijn verbonden 
door een reeks planken van 1,5 meter lengte, ongeveer 3 a 4cm dikte en 10cm breedte. Tot op een 
hoogte van 1 meter mogen de planken vast gemonteerd zijn, eventueel mag onderaan een betonnen      
of betonplexplaat tot op een hoogte van 30 cm zitten waarop verder de planken tot op 1 meter vast 
gemonteerd zijn. Zij moeten onbeschilderd en ongeschaafd zijn en allemaal een breedte van 10 cm 
hebben. Aan iedere plank zal de onderkant gebroken worden, ook zal in iedere plank in het midden 
minstens aan de buitenzijde een groef gefreesd worden, derwijze dat er op het schutsel groeven 
voorkomen die het de hond gemakkelijk maken er over te klimmen. Vanaf twee meter zal in duidelijke    
en voldoende grote cijfers, de hoogte aangeduid worden tot het maximum van 2.2 meter. Er mag geen 
afsluiting VOOR of achter het schutsel geplaatst worden, enkel een schuine afloop aan de achterzijde. 
De schuine afloop dient voorzien te zijn van gezaagde planken of een ander materiaal bedekt met antislip, 
de schuine afloop heeft dezelfde breedte als de planken van het schutsel.  
De afloop heeft een hoogte TEGEN het schutsel van 1,70 m, een basis van 1,20 m. 
De schuine kant of afloop dient bovenaan volledig aan te sluiten tegen het schutsel. 
Hij dient ook vast te staan zodat deze niet kan verschuiven.  
Het toestel zal zo zijn opgesteld, dat de keurders het klimmen van de honden kunnen volgen, zonder zich 
te verplaatsen. 
De hond moet over het schutsel klimmen. Minimum 2 meter en maximum 2,2 meter.  
Er mag slechts éénmaal een hoogte gekozen worden. 
De hond mag slechts springen na bevel van zijn meester. Deze laatste moet de bel van de jury afwachten. 
Bij de sprong moet de meester zich in een hoek van 90 graden bevinden, en mag het springtoestel niet 
aanraken.   
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Een liefhebber die het schutsel toevallig, onopzettelijk raakt bij de sprong, dient hiervoor niet gestraft te 
worden. Hij mag wel van op zijn plaats (hoek van 90°) zijn hond blijven aanmoedigen door stemgeluid, tot 
deze over het schutsel is.  
Wanneer de hond de sprong heeft uitgevoerd mag de meester een bevel geven tot plaatsing of de hond 
tot bij hem roepen op voorwaarde dat de hond de grond heeft geraakt  
 
Een 2e bevel, VOOR de bel, wordt bestraft. 
Na de bel is er slechts 1 bevel tot springen toegelaten, een 2e wordt bestraft. 
Wanneer de hond, na 2 vruchteloze pogingen (bevelen) het schutsel niet heeft overschreden, wordt       
de oefening als beëindigd beschouwd. 
Voor deze sprong zijn in totaal twee pogingen voorzien 
 
N.B. Indien de hond boven het schutsel blijft hangen of op de schuine kant blijft staan gedurende 10 sec. 
wordt de oefening gestopt, er zijn geen verdere pogingen meer toegelaten, er kunnen dan ook geen 
punten toegekend worden.  
 
TE BEHALEN PUNTEN 
  1. Sprong over schutsel –  2,00 meter = 6 pt  

2,10 meter = 8 pt  
2,20 meter = 10 pt 

 

 
STRAFBEPALINGEN       
 

Missing                                                        2 

Bijbevel, ontwijken of weigeren                            2 

Op bel vertrekken          2 

Meester draait zich onderweg, of plaatst voet niet in hoek 90° = poging   2                   

Meester geeft een 2e bevel voor de bel na het uitvoeren van de sprong                2                    

Opzettelijk aanraken (vastnemen) van schutsel bij de sprong    2   

Hond vertrekt (met bevel nadien) voor bel en bevel      4 

Meester beveelt voor bel          4  

Hond springt zonder dat de meester zich op de aangeduide plaats bevindt (- poging) 4 

Op schutsel slaan bij de sprong: alle nog te behalen punten. 
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IX. SPRONG OVER HAAG. 
Totaal 14 pt. 
 
De haag wordt gevormd door twee aan elkaar verbonden verticale staanders. De opening ertussen moet 
volledig dicht zijn. Hiervoor zal bij voorkeur natuurlijk materiaal (brem, twijgen e.d.) gebruikt worden.  
De haag heeft een vast gedeelte van 90cm, ze is verstelbaar van 1,00 m naar 1,10 m en naar 1,20 m.  
Het verstelbare gedeelte bestaat uit een zeil of doek of een ander materiaal waaraan de honden zich niet 
kunnen kwetsen  
Deze haag dient vast te staan, 1,50 m breed en mag maximum 15 cm dik zijn. 
De inrichtende club zal steeds zorgdragen dat de honden zich niet kunnen kwetsen aan dit springtoestel. 
De hond moet de haag in beide richtingen overschrijden. 
Na de heensprong mag de meester, VOOR de bel 1 bevel tot plaatsing geven (een 2de bevel wordt bestraft 
met 2 punten). 
Er kan slechts een hoogte gekozen worden namelijk 1m of 1,1m of 1,2m 
Na twee mislukkingen, weigeringen, ontwijkingen of vruchteloze pogingen wordt de oefening stopgezet.  
Komt de hond naar zijn meester terug zonder de terugsprong uit te voeren wordt de oefening beëindigd.  
De meester mag niet op de haag slaan, of zijn arm of hand erboven houden. Hij mag enkel de richting 
aanduiden.  
Er is één poging en één herkansing (wat bestraffing voor gevolg heeft) zowel voor de heen- of 
terugsprong toegelaten. 
Wanneer de hond over de haag schuift of erop springt, wordt dit aanzien als steun 
 
TE BEHALEN PUNTEN  
 
1,00 meter = heensprong 4 pt – terugsprong 6 pt 
1,10 meter = heensprong 5 pt – terugsprong 7 pt 
1,20 meter = heensprong 6 pt – terugsprong 8 pt 
 
STRAFBEPALINGEN         
  

Achter of voor raken                                                                                                        1  

Vertrekken voor de bel (heen en terug)                       2 

Weigering, missing, ontwijking                            2 

Bijbevel tot vertrek                               2 

Steunen of over haag schuiven                           2 

Met achterpoten naast haag springen        2 

Herplaatsing = 1 poging                                      2 

Zich omkeren = 1 poging                                              2  

Hond vertrekt voor bel en bevel  (met bevel nadien)                                                               4 

Meester beveelt voor bel                                                                                                               4 

Hond springt zonder dat de meester zich op de aangeduide plaats bevindt (- poging)      4                 

Hond komt naar meester voor uitvoeren v/d terugsprong                                6 

Meester verplaatst zich voor de terugsprong                           6 

Twee mislukkingen, weigeringen, of ontwijkingen in terugsprong                6 

Terugsprong zonder bevel       .  6 

Twee mislukkingen, weigeringen of ontwijkingen in heensprong           10 

Hand boven haag of erop slaan: alle nog te behalen punten 
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X. SPRONG OVER HAAG MET GRACHT. 
Totaal 16 pt. 
 
Dit springtoestel zal op dezelfde wijze gemaakt zijn als de haag, echter zodat de hoogte naar keuze,         
op 1 meter, 1,10 meter of 1,20 meter kan worden gebracht. Het bovenste gedeelte is instelbaar en mag 
gemaakt worden uit een raam van minimum 40 cm. max. 50cm. hoogte en 1,50 m breedte, overtrokken 
met zeildoek. Zware ijzeren of zinken plaat voor het draaiende gedeelte is verboden.  
Voor de haag bevindt zich een gracht van een 1,50 op een 1,50 m met een diepte van een 0,5 m.  
Deze mag nooit vervangen worden door een paneel, mat, of iets dergelijks.  
Zij mag in geval van heirkracht met water gevuld zijn, maar nooit opzettelijk met water gevuld worden.  
De hond dient de gracht met instelbare haag te overschrijden. 
In deze oefening is geen terugsprong voorzien. ).  
Na het kiezen van een hoogte krijgt men 1 poging en 1 herkansing. 
Bij mislukking is één herkansing (op dezelfde hoogte) toegestaan (2 pt straf).  
Het losse gedeelte van de haag uit de haken springen wordt beschouwd als een missing.                                      
De haag zal zo geplaatst worden dat wanneer de hond steunt, het draaiende gedeelte er gemakkelijk 
uitvalt. 
 
TE BEHALEN PUNTEN 
1,00 meter = 10 pt 
1,10 meter = 13 pt 
1,20 meter = 16 pt 
 
STRAFBEPALINGEN 
Zelfde als voor sprong over HAAG. 
 
XI. SPRONG OVER GRACHT. 
 
Eerste sprong is steeds 3 meter zonder verlengstuk.  
Na een goed uitgevoerde sprong van 3 meter kan men kiezen voor 3,50 m of 4,00 m met verlengstuk. 
Er is dus 2 pogingen in totaal en slechts één herkansing. 
Voorbeeld: 
1- Hond mist op 3 meter en krijgt een herkansing. Indien sprong goed is mag hij kiezen voor 3,5 of 4 
meter doch daar is slechts maar 1 poging meer want de herkansing werd gebruikt op de 3 meter. 
2- Hond springt 3 meter goed en kiest voor 3,5 of 4 meter. Hond faalt op 3,5 of 4 m en krijgt de   
éénmalige herkansing. 
Er zijn dus in totaal maar twee pogingen en één herkansing mogelijk. 
Een gracht van drie meter lengte, 1,50 m breedte en een halve meter diepte zal dienen om de 
lengtesprongen uit te voeren.  
Zij mag in geval van heirkracht met water gevuld zijn, maar nooit opzettelijk met water gevuld worden. De 
kant waar de hond neerkomt, na uitvoering van zijn sprong, dient een zachte helling te hebben, om 
eventuele kwetsuren te vermijden. 
Een raam van 1 m breedte en 0,40 hoogte en een lengte welke iets meer moet bedragen dan de breedte 
van de gracht, zal worden overtrokken met zeildoek en wanneer dit donkerkleurig is dient deze afgeboord 
te worden met een lichtgekleurde rand (ongeveer 5 cm breed).  
Dit raam mag nooit vervangen worden door een houten, ijzeren, of zinken paneel of enig ander systeem, 
wat de honden zou kunnen kwetsen. Dit raam dient achter de gracht te worden geplaatst, om de sprong 
te verlengen tot 3,5 m en 4 m.  
Het moet zo gemaakt zijn dat het kan kantelen. 
De gracht moet in de verlengenis worden gesprongen en er dienen geen lijnen getrokken. 
De gracht met verlengstuk zal steeds langs dezelfde zijde gesprongen worden. 
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TE BEHALEN PUNTEN. 
3,00 meter = 12 pt (zonder verlengstuk) 
3,50 meter = 16 pt (met verlengstuk) 
4,00 meter = 20 pt (met verlengstuk) 
 
STRAFBEPALINGEN           
 

Raakt de verlengenis met voor- of achterpoten       1 

Vertrek op bel of voor bevel                                   2 

Weigering, missing, ontwijken                               2 

Bijbevel tot vertrek (- 1 poging)                            2 

Voet niet in hoek van 90 gr. = 1 poging                     2 

Meester draait zich om onderweg  = 1 poging                2 

Herplaatsing = 1 poging                                      2 

Hond vertrekt (met bevel nadien) voor bel en bevel      4 

Meester beveelt voor bel          4  

Hond springt zonder dat de meester zich op de aangeduide plaats bevindt (- poging) 4 

Behaalde punten blijven behouden. 

 
AFDELING III: PAKWERK  
 
1. BEWAKEN VAN EEN VOORWERP:  
A. Zonder muilband 
B. Met muilband 
 
2. AANVALLEN: Opgejaagde aanvallen (2 maal) 
 
3. ONDERBROKEN AANVAL 
 
4. MEESTERVERDEDIGEN 
 
5. OPSPOREN EN OPLEIDEN 
 
INLEIDING 
 
Voorbereiding is enkel in categorie 3 wedstrijden (uitgezonderd Nationale Kampioenschappen en G.P) 
toegelaten. Zij worden enkel bestraft in algemene houding (zie algemene houding).  
In categorie 3 wedstrijden moet er  met latten of takken op de hond gewerkt worden, de aanvalsman mag 
enkel latten of takken in de handen hebben als de hond inbijt .  
Behalve zie hitteplan. 
Tijdens alle oefeningen mogen de bevelen gegeven worden door stem of fluitsignaal.  
Bij gebruikmaking van het ene of het andere bij het uitvoeren van de eerste oefening dient zo 
verdergegaan voor alle pakwerkoefeningen.  
Bij ontstentenis zal de oefening in kwestie afgenomen worden. Bij het eventueel gebruik van een fluitje 
waaraan een ketting of koord verbonden is, mag dit geen bedreiging zijn voor de hond. In zulk geval      
dient het fluitje aan de hals van de liefhebber te hangen, zeker niet in zijn hand.  
Het aanvalspak moet in goede staat zijn.  
Het mag gemaakt zijn uit gekleurde materialen.  
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De kleur in het algemeen: geen uitzicht van een clown. Meerdere kleuren kunnen maar met normale 
nuanceringen. Het kostuum mag eventueel uit vlas of synthetische stoffen bestaan maar de BIJTLAPPEN 
DIENEN UIT NATUURLIJK ONGEKLEURDE HOPBAAL TE ZIJN.  
Het algemeen voorkomen mag zeker niet belachelijk zijn, zie reglementen aanvalsmannen. 
 
Voor de maten van het aanvalsman- kostuum wordt er het volgende voorop gesteld: 
Onderarm 54 a 58 cm omtrek - onderbeen 63 a 67 cm omtrek - stiksel 4 op 4 cm. Voor de armovertrekken 
(lappen) is een minimumlengte voorzien van 45 cm, voor de benen is dit minimum 60 cm lengte. 
Tijdens de gehoorzaamheidsoefeningen en springoefeningen, in categorie 3, mag de aanvalsman niet op 
het terrein bewegen. Wel mag hij roerloos op het terrein zijn voor alle deelnemers en op dezelfde plaats.  
Maar weg van een oefening. Bv blokje 
De burgeraanvalsman, die optreedt tijdens de oefening "BEWAKEN VAN HET VOORWERP MET 
MUILKORF", zal zich onder zijn uiterlijke normale kleding (OVERALL) beschermen, om het stampen van   
de hond zonder gevaar op te vangen, zachte vulling is aangeraden. 
De aanvalsman dient zich te voorzien van het nodige materiaal. 
De club dient tevens te zorgen voor voldoende materiaal en minstens vijf normale bewakingsvoorwerpen, 
waar de honden zich niet kunnen aan kwetsen, dienende voor de bewakingsoefeningen. Gebruik van 
vuurwapens; op wedstrijden is enkel kaliber 6 mm, enkele lading, toegelaten. 
Hindernissen dienen aan de binnenkant mobiel te zijn. Kwetsuren in verband met hindernissen dienen 
altijd vermeden. Hindernissen mogen maximum 65 cm hoog zijn.  
Afstand tussen twee hindernissen is minimum 7 meter. Dit geldt niet als de hond niet hoeft te springen.  
Hoge hindernissen op de rand van een vijver zijn verboden. Balen stro, dienend om kwetsuren te 
voorkomen zijn wel toegelaten. 
Een hond in beet, afgeleid door een persoon die roept, gooit met niet kwetsende voorwerpen, slaat met 
een voorwerp of giet met water.  
In categorie 2 zijn deze situaties toegelaten in zoverre dat noch de persoon die instaat om bovenvermelde 
toestanden uit te voeren alsook de voorwerpen die neerkomen, zich niet binnen een straal van 3 meter 
van de hond bevinden. In categorie 1 zijn de verschillende situaties wel toegelaten, doch de persoon 
hetzij de burgeraanvalsman of de karweiman enz. dienen altijd op minimum 3 meter van de hond te 
blijven en hun veiligheid dient altijd gevrijwaard. 
Indien men met water op de hond kapt of spuit zal dit steeds verplicht gespreid gebeuren en dit zonder 
veel kracht.  
Wanneer een aanvalsman zijn lat omhoogsteekt om kenbaar te maken dat hij gebeten wordt op een 
pijnlijke of onaangename plaats zal onmiddellijk worden afgebeld door de keurder, de liefhebber dient 
onmiddellijk los te bevelen en indien nodig zijn hond te gaan halen. 
 
XII. BEWAKEN VAN HET VOORWERP. 
Totaal: 50 punten 
 
ALGEMEENHEDEN 
De ringmeester dient te wachten met het te bewaken voorwerp aan te geven tot de liefhebber en de 
keurders klaar zijn, vooral bij bewaken met muilband Bij het neerzetten van het te bewaken voorwerp 
(middelpunt) dient de liefhebber zich onmiddellijk van het voorwerp weg te draaien en zich te 
verwijderen, zo niet verliest men alle te behalen punten  
Voor het bewaken van een voorwerp zijn er drie concentrische cirkels getrokken om de keurders toe te 
laten de afstand te bepalen van waarop de hond de aanvalsman gaat bijten, alsook de afstand waarover 
hij eventueel zich laat meeslepen. 
De middelste cirkel heeft 3 meter, de tweede 5 meter en de derde of de buitenste cirkel, heeft 7 meter 
doormeter. De ondergrond waarop de cirkels getrokken zijn is de begane grond. Het is verboden de 
ringen te trekken op een betonnen ondergrond dit i.v.m. het voorkomen van kwetsuren, uitglijden, 



25 

 

moeilijk afzetten enz. Een betonnen ondergrond afgedekt met vb. een tapijt en daarop de cirkels 
getrokken in verf is eventueel toegelaten. 
In het gemeenschappelijke middelpunt van deze cirkels zal het te bewaken voorwerp geplaatst worden. 
Er dient op gewezen dat de cirkels louter als hulpmiddel dienen en dus denkbeeldig zijn. In het geval de 
hond het voorwerp zou verplaatsen dienen de cirkels eveneens (denkbeeldig) verplaatst te worden. De 
cirkels bij het bewaken van de beide voorwerpen zijn het domein van de hond. Daarin mag men niets 
achterlaten of iets uit de lucht laten vallen tot boven de hond, enkel mag er het te bewaken voorwerp en 
de hond zijn. 
In categorie III moeten alle pogingen verplicht op maximum 2 meter buiten de buitenste cirkel beginnen. 
 
Het te bewaken voorwerp zal een gewoon en natuurlijk voorwerp zijn, max. 70 cm hoog. Verboden zijn 
opgezette dieren of dierenvellen. 
In de oefening "BEWAKEN MET MUILKORF" mag het voorwerp verschillend zijn van het te bewaken 
voorwerp in de oefening "BEWAKEN ZONDER MUILKORF". 
De te bewaken voorwerpen worden door de jury aangeduid. 
Voorwerpen die niet stabiel zijn of waarin honden kunnen verstrengeld geraken zijn verboden, dit geld 
eveneens voor de voorwerpen die aan de hals van de hond zouden kunnen blijven hangen. 
Er mag een tweede voorwerp aangewend worden om de hond af te leiden of af te weren al naar gelang 
de categorie. 
Wanneer de hond zich in de nabijheid van het te bewaken voorwerp bevindt zal de aanvalsman derwijze 
naderen dat het voorwerp zich steeds tussen hem en de hond bevindt. (Zie Nationale werkwijze der 
aanvalsmannen). 
Wanneer de hond zich merkelijk van het voorwerp verwijdert om zich naar de aanvalsman te begeven,  
zal deze laatste recht op de hond ingaan. 
Wanneer hij ter plaatse is blijven stilstaan, zal de aanvalsman derwijze de cirkels binnengaan dat het 
voorwerp zich tussen hem en de hond bevindt. 
Wanneer de hond op het voorwerp ligt of er op staat zal de aanvalsman op de kop van de hond ingaan     
in de verlengenis van zijn lichaam. 
Binnen de kleinste cirkel gekomen (dus minder dan 1,5 m van het voorwerp) moet recht op de het 
voorwerp ingegaan worden. Er mag in deze cirkel niet meer rond de hond gedraaid worden. 
Tijdens de eerste of de tweede poging zal het tweede voorwerp (dit is het afweervoorwerp) nooit op 
minder dan 3,5 m van het te bewaken voorwerp achter gelaten worden. 
Het afweervoorwerp mag niet volledig dicht is zijn. (Afweervoorwerpen die de grond raken moeten 
voldoende opening hebben, en mogen niet abnormaal groot zijn).  
Het aanwenden van geweld of binnenlopen om zich van het voorwerp meester te maken is verboden. 
Tussen elke poging zal een wachttijd in acht genomen worden, behalve wanneer door de jury een 
onmiddellijke poging wordt opgelegd. Let wel, aanvalsman moet zich wel + 3,5 m van het voorwerp 
verwijderd hebben. 
De plaats waar de aanvalsman zich bevindt op het ogenblik dat hij gebeten wordt is bepalend voor het 
vaststellen van de afstand, van waar de hond zich van het voorwerp verwijderd heeft. 
De afstand welke de hond zich laat meeslepen is deze tussen de plaats waar hij is beginnen te bijten en   
de plaats waarop hij het bijten staakt. De hond die naar de aanvalsman toegaat en terug keert zonder te 
bijten, wordt voor meeslepen bestraft. De aanvalsman moet een verdedigende houding aannemen van 
zodra de hond wil aanvallen. De hond die de aanvalsman aanvalt wanneer deze zich nog meer dan 3,5 m 
van het voorwerp bevindt moet aanzien worden als hebbende zijn voorwerp verlaten als hij zich niet 
binnen de 10 sec. op minder dan 3,5 m van het voorwerp bevindt. Hetzelfde geldt voor de hond die zich 
meer dan 3,5 m van het voorwerp laat meeslepen. 
Het aftellen van de 10 sec. periode begint bij het overschrijden van de 3,5 m grens. 
Indien de hond meer dan 10 sec. 3,5 m van zijn voorwerp verwijderd is (buiten de cirkels), zal de keurder 
afbellen, ook al krijgt de aanvalsman de hond maar juist buiten de cirkels. 
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Wanneer de hond bijt zal de aanvalsman zich op een natuurlijke wijze achterwaarts van het voorwerp 
verwijderen. Hij mag zich dus niet omdraaien met de bedoeling de hond mede te nemen. 
De aanvalsman zal de cirkels buiten gaan (met of zonder hond) op dezelfde plaats waar hij is binnen 
getreden. 
 
NB. De hond die in geval van heirkracht verstrengeld raakt of het voorwerp aan de hals komt te hangen 
moet herplaatst worden. Deze herplaatsingen kunnen alleen gebeuren op bevel van de keurders. Staakt 
de hond het bijten of stompen binnen de 10 sec. dan mag de volgende poging beginnen indien de hond 
een plaats gekozen heeft binnen de 3.5m van het verplaatste voorwerp. Hangt dit voorwerp nog steeds 
aan het lichaam van de dwalende hond dan wordt de oefening na 10 sec. afgebeld. 
Zonder muilkorf worden drie pogingen ondernomen, met de muilkorf twee.  
Elke foutloos uitgevoerde poging levert 10 punten op. Het uitvoeren van schijnpogingen is verboden. 
De meester plaatst het te bewaken voorwerp op het middelpunt van de cirkel, zijn hond ernaast. Meester 
en hond dienen bij het plaatsen van het voorwerp beiden in de binnenste (middelste) cirkel te vertoeven. 
Een hond mag met max. 2 poten buiten kleine ring staat bij het plaatsen  
De hond mag niet op het voorwerp geplaatst worden. Het geven van bevelen is hier vrij. 
Na het plaatsten van het voorwerp moet de meester zich onmiddellijk omdraaien en op een natuurlijke 
manier naar de aangewezen schuilplaats gaan. 
Wanneer het bewaken met aanvalsman rechtstreeks volgt op het bewaken met burger en de liefhebber 
vergeet de muilkorf van de hond af te doen, is geen herplaatsing meer toegelaten. 
De meester mag zich niet omdraaien of eventueel de hond terug op zijn voorwerp gaan plaatsen. 
Het doel van deze oefening is de hond het bewijs laten leveren dat hij zijn opdracht begrijpt, d.w.z. dat    
hij een aan hem toevertrouwd voorwerp zal bewaken in afwezigheid van zijn meester en handelend zal 
optreden, om het te verdedigen. 
Tijdens deze oefening mogen er geen vuurwapens gebruikt worden. 
Wanneer de hond, tijdens het bewaken door heirkracht geraakt wordt, zal geen rekening gehouden 
worden met de afstand van aanvallen. Er mag dus niet gestraft worden om te vroeg aan te vallen, enkel 
voor minder goed bijten of stompen en voor eventueel slepen.  
Bedreiging van hond voor bewaken: indien de opdracht is op de hond te gieten of te gooien, wordt            
dit voordeel niet toegekend. 
 Het te bewaken voorwerp mag slechts afgenomen worden zowel door aanvalsman als burger, met de 
handen of de voeten. Wandelstokken of dergelijke zijn dus uitgesloten bij het afnemen. 
De hond die naar de aanvalsman toegaat en terugkeert zonder te bijten (of stompen), wordt voor 
meeslepen bestraft. Dit soort van meeslepen kan slechts eenmaal per poging bestraft worden, wel dient 
men voor ogen te houden als de hond in 1 poging meermaals naar de aanvalsman gaat dat het steeds de 
verste afstand is waarop men zal straffen. De hond die gedurig rond zijn voorwerp draait op meer dan 1,5 
m en minder dan 2,5 m wordt bestraft in algemene houding. 
N.B. Als de hond geplaatst is en de meester uit het zicht van de hond, maar nog niemand (hetzij burger of 
aanvalsman) in beweging is, zodus de oefening nog niet begonnen en de hond begeeft zich naar de 
burger of aanvalsman (mag zelfs bijten of stompen) kan dit enkel bestraft worden in de algemene 
houding. Zodus, er mag nooit gestraft worden op basis van slepen of te vroeg aanvallen.  
Wel dient men de 10 sec. grens van "Hond verlaat voorwerp meer dan 10 sec." steeds voor ogen te 
houden. 
Als de hond zich met 4 poten buiten de cirkels bevindt, dient de aanvalsman of burger alle activiteiten te 
stoppen. 
Bij zogenaamd "dubbel werk" doet de burger, de valse burger (eventueel aanvalsman) zijn werk gewoon 
door. (Enkel mogelijk in categorie I). De poging gaat weer door als de hond zijn voorwerp terug nadert, 
d.w.z. met minstens 1 poot terug in de ringen. 
Indien de poging toch kan verder gaan, wordt de hond bestraft met slepen.  
Indien de hond meer dan 10 tellen buiten blijft, wordt afgebeld. 
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Een aanvalsman of burgeraanvalsman mag niet terugstappen in een grotere cirkel bij het binnengaan. 
Vb.: eenmaal de aanvalsman, burgeraanvalsman in de ring van 1.50 meter is binnengegaan mag deze   
niet meer terugstappen in de ring van 2.50 meter.  
Dubbel werk (enkel toegelaten in categorie1)  
De persoon die voor afleiding zorgt (aanvalsman en/of valse burger) mag nooit dichter komen dan 1 
meter buiten de ringen, 4.5 m van het te bewaken voorwerp. De echte aanvalsman en/of burger zal       
zijn poging inzetten op minimum 3 meter buiten de ringen, 6.5 m van het te bewaken voorwerp. 
Zodra deze zijn poging inzet wordt alle afleiding gestaakt.  
De afleider blijft onbeweeglijk tot oefening beëindigd is. 
In categorie 2 mag in de laatste poging een reglementair afweervoorwerp gebruikt worden, en volgens 
het oordeel der keurders mag er eventueel afgeweerd worden.  
Na het beëindigen van het bewaken voorwerp zal de liefhebber zelf altijd zijn voorwerp één meter buiten 
de cirkels plaatsen. 
 
HET BEWAKEN VAN VOORWERP ZONDER MUILKORF 
Gebeurt met medewerking van de aanvalsman. Er zijn drie pogingen van elk 10 punten. 
Totaal: 30 punten. 
In geen enkele categorie, in geen enkele poging mag door de aanvalsman een te bewaken voorwerp 
gestolen worden. Pogingen dienen zoals opgelegd door de keurders van dienst uitgevoerd te worden. 
Afweervoorwerpen 
De diepte van een afweervoorwerp mag niet meer bedragen, dan de armlengte van de dienstdoende 
aanvalsman. Er wordt ten stelligste op aangedrongen om fatsoenlijke niet kwetsende voorwerpen of 
afweervoorwerpen te gebruiken. 
Een afweervoorwerp gemaakt uit een rechthoekig kader met daarin beweegbare voorwerpen zoals 
linten, binnenbanden van fietsen, takken enz. mogen niet meer dan een maximum breedte van 1.20 m en 
een maximumhoogte van 1.50 m hebben. Vaste voorwerpen zoals een kader die volledig overdekt is met 
bijvoorbeeld textiel of planken: bij gebruik van zo een voorwerp moet er een gat voorzien worden met 
een doormeter van min. 60 cm zodat zowel een arm- als beenbijter aan zijn trekken komt. Het is niet 
onreglementair dat een aanvalsman een afweervoorwerp met beide handen hanteert, zodat de hond in 
het been of langs de binnenzijde van de arm dient te bijten of op de buik moet stompen. 
De keurder zal zulke pogingen opleggen na overleg met zijn personeel. 
 
HET BEWAKEN VAN EEN VOORWERP MET MUILKORF. 
Dit gebeurt met medewerking van een burgeraanvalsman die op reglementaire wijze gekleed en 
beschermd is. (Bescherming onder overall). 
Let op: De muilband van de hond mag enkel een stalen beugel aan de onderkant hebben. 
 
A. De liefhebber moet eerst de hond muilkorven buiten de cirkels, vooraleer het voorwerp in ontvangst   
te nemen. Binnen de cirkels muilkorven is strafbaar in de algemene houding. (2 pt.) 
 
B. Indien de muilkorf slecht is opgezet en de hond bevindt zich met het voorwerp tussen de ringen is geen 
herplaatsing toegelaten. 
 
C. Indien de hond de muilkorf zelf afdoet mag een herplaatsing uitgevoerd worden. Wanneer het 
bewaken met aanvalsman rechtstreeks volgt op het bewaken met burger en de liefhebber VERGEET        
de muilkorf af te doen is er geen herplaatsing meer toegelaten. 
D. Het te bewaken voorwerp mag slechts afgenomen worden zowel door aanvalsman of burger met de 
handen of de voeten. Wandelstokken en andere voorwerpen die kunnen aangewend worden om de 
armlengte artificieel te verlengen zijn uitgesloten voor het afnemen. 
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E. Het is toegelaten de honden te laten stompen op de buik, rekening houdend met de veiligheid van de 
burgeraanvalsman en de mogelijkheid zijn gezicht te beschermen achter een voorwerp. (vb. een dikke 
band of iets dergelijk.) 
 
E. Er zijn twee pogingen van elk 10 punten. Totaal: 20 punten. 
In categorie3 wedstrijden moet de burgeraanvalsman rechtstreeks naar het voorwerp gaan, zonder 
poging tot misleiding (zeer langzaam gaan of het doen optreden van een tweede persoon). 
 
F. In categorie 3 en 2 mag er geen “dubbel werk” opgelegd worden bij het burgerbewaken, evenmin vaste 
pogingen opleggen.  
 
G. Categorie 3. Het meenemen van een tweede voorwerp, een afschrikkingsvoorwerp, tijdens de 
pogingen is toegelaten. Een hoepel, een band met een opening van 60 cm diameter om te laten 
doorstompen zijn toegelaten. Er mag echter in de opening niets aanwezig zijn (linten, takjes enz..). Ook 
mag een voorwerp om door te laten stompen enkel gebruikt worden in de tweede poging maar NOOIT 
om af te weren in categorie 3. 
 
H. In categorie2 wedstrijden mag een afweervoorwerp tijdens de laatste poging aangewend worden. 
 
I. In categorie1, mag in alle pogingen afgeweerd worden. 

 
J. Behalve de dienstdoende aanvalsman of dienstdoende burger mag er geen enkel persoon voorwerpen 
op minder dan 3,5 m van het voorwerp gebruiken, zij het gooien of spuiten met water of voorwerpen 
door de ringen slepen. 
 
NB.: Wanneer een tweede persoon, hetzij aanvalsman hetzij een tweede (valse) burger ter misleiding aan 
de oefening deelneemt en de hond valt deze laatste burger aan, zal dit bestraft worden op basis van 
slepen, zo hij dadelijk terugkeert naar het voorwerp en de POGING!!! gaat verder met de echte burger. 
STRAFBEPALINGEN            

Aanvallen op:  1,5 m.          2 

                                    2,5 m.          5 

                                    3,5 m.          8 

Slepen over:  2,5 m.          2 

                                    3,5 m.           5 

                                   4,5 m.           8 

Kan iets straffer           1 

Kan straffer            2 

Kan veel straffer           3 

Flauw verdedigen van voorwerp          4 

Zeer flauw verdedigen van voorwerp          6 

Twijfelt  & ontwijkt              1 - 3 

Hond wacht te lang in middelste cirkel wacht iets te lang      1 

Liefhebber plaats zijn voorwerp niet na het einde van de oefening buiten de cirkels   2 

Hond wacht te lang tot op 1,5 m.         2 

Hond wacht te lang tot op 2,5 m         3 

Gedeeltelijk beschadigen van voorwerp          5  
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Volledig vernielen van het voorwerp: de behaalde punten in de poging(en) voor het vernielen             
blijven behouden. 
Wacht te lang. "Zeker mag hier niet gestraft worden op AFSTAND AANVALLEN" 
Verlies van alle punten. 

− Geven van een bevel (stem of gebaar) onderweg naar het schuilhokje. 

− Zich omdraaien onderweg naar het schuilhokje. 

− Meester plaatst hond op voorwerp, of is zelf niet in de binnenste cirkel bij het plaatsen. 
Verlies van al de nog te behalen punten. 

− Verlaten van het voorwerp d.w.z. niet binnen de 10 sec. terug op minder dan 3,5 m van het 
voorwerp. 

Bijzonderheden  
1. De hond die het voorwerp verlaat binnen de ringen en stilstaat, wordt bestraft met slepen vanaf het 
punt van stilstand tot het voorwerp. Vanaf het voorwerp tot bijten wordt bestraft om te vroeg aan te 
vallen. 
2. Wanneer het voorwerp in de tweede (met burger) of in de tweede of derde poging (met aanvalsman) 
weggenomen wordt, blijven de voordien behaalde punten behouden. 
3. De straffen mogen niet overgedragen worden van de ene poging op de andere. 
4. De hond die zijn voorwerp behoudt, heeft recht op minimum 5 punten, zelfs indien zijn strafpunten 
meer dan 15 (met burger) of meer dan 25 (met aanvalsman) bedragen. 
5. Wanneer de meester op een van de pogingen roept, uitgelopen komt naar zijn hond en er zo een 
training van maakt, mag het volgende bewaken niet meer uitgevoerd worden; indien dit direct erop volgt; 
uitgezonderd in categorie 3 wedstrijden, dit echter niet in GP, de Provinciale en Nationale 
Kampioenschappen. 
6. Wanneer een hond in de ringen bijt, zal de aanvalsman steeds trachten rechtlijnig en achterwaarts de 
ringen verlaten. 
Wanneer dit nu belet wordt door de hond zodoende dat de aanvalsman met de hond niet buiten geraakt, 
wordt de oefening afgebeld na een tijdspanne van tien (10) sec.   
De behaalde punten blijven behouden. Doch verlies van de nog te behalen punten met inbegrip de poging 
die bezig was. 
 
XIII. AANVALLEN. 
Totaal: 70 punten 
A. OPGEJAAGDE AANVAL: 35 punten (2 maal) 
 
Bij iedere aanval (ook in onderbroken aanval) zal er uitdaging zijn tot de hond op ± 5 meter van de 
aanvalsman genaderd is zodat de honden weten in welke richting de aanvalsman werkt. 
Er zullen twee uitvoerbare opgejaagde aanvallen uitgevoerd worden. Uitvoerbaar voor arm- en 
beenbijter. 
Liefhebber en hond bevinden zich bij vertrek in een vierkant van 2m x 2m.  
De aanvalsman zal de aanvallen uitvoeren volgens de aanduidingen van de keurders, hetzij vluchtend, 
aanvallend of afwerend. 
Liggende, stilstaande, inlopende of alsook aanvallen binnenkant arm zijn verboden, dit om kwetsuren                 
te vermijden alsook de aanvalsman optimaal te beschermen. 
Aan elke aanval dient de aanvalsman ingang te verlenen. 
Het is de bedoeling om de beet van de honden te respecteren dus geen mondiowerk uit te voeren.  
Het is niet toegelaten om de aanvalsman langs de zijkant en langs achter volledig af te sluiten. 
De eerste aanval zal steeds een opgejaagde zijn.  
Het staat de jury vrij te beslissen of de tweede dan wel de derde aanval een onderbroken zal zijn, doch de 
volgorde van de aanvallen is voor alle deelnemers dezelfde.  
De aanvalsman moet voor iedere deelnemer op dezelfde manier werken zoals hem werd opgedragen 
door de keurders.  
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Tijdens de ganse tijd van de beet dient het ingebeten ledemaat in beweging of werking te zijn. 
Hij mag er geen rekening mee houden of het een opgejaagde of een onderbroken aanval betreft.  
De drie aanvallen mogen van elkaar verschillen. 
Gedurende de 2de en 3de aanval mag er door de aanvalsman geen stemgeluid gegeven worden nadat de 
hond vertrokken is, behalve in categorie 1 (doch niet in de onderbroken). 
Wanneer een tweede persoon betrokken is bij een aanval dient deze steeds op een afstand van minimum 
3 meter van de aanvalsman en hond zijn opgelegde taak te verrichten. 
Bij gebruik maken van een hindernis moet deze minstens 4 meter breed en eveneens rechtlijnig zijn: zo 
dus niet puntvormig.  
Bij gebruik van een (kunstmatig gemaakte) vijver mag deze eveneens niet voorzien zijn van puntige 
kanten.  
Elk eventueel voorwerp dat door de aanvalsman kan opgenomen worden, wordt aanzien als 
afweervoorwerp en niet als hindernis.  
De aanvalsman moet tegen de hindernis of op voldoende afstand worden geplaatst, dit om de armbijters 
toe te laten hem met 1 sprong te vatten of eventueel nog de grond te raken tussen de hindernis en hem 
zelf. 
Indien er achter een hindernis wordt gewerkt moet de aanvalsman de hond ingang verlenen.  
Bij vluchtende aanvallen (rug van de aanvalsman naar de komende hond gericht) zal de aanvalsman de 
hond over de schouder in de gaten houden en de armen lichtjes gespreid naast het lichaam houden om 
zo de hond ingang te verlenen.  
Dit is enkel toegelaten in categorie 1 en 2 wedstrijden. Voor de honden van categorie 3 zullen de 
aanvallen steeds vluchtend zijn, hetzij naar links of rechts, de armen niet weggestoken. 
De hond zal steeds met de kop in de richting van de aanvalsman gelegd worden. 
Op bevel van de meester zal de hond de aanvalsman aanvallen.  
De hond mag slechts vertrekken op het bevel van de meester en na het sein(bel) van de jury. 
Indien de hond gedeeltelijk 1 à 3 poten over de vertreklijn komt zal gestraft worden met 2 punten in de 5 
punten van het vertrek. 
De aanvalsman in een reglementair pak zal voorzien zijn van takken of houten latten (categorie 3) om zich 
te verweren tegen de hond. In de categorie 2 en 1 zijn eveneens andere, niet kwetsende voorwerpen 
toegestaan.  
Daarmee mag hij hem uitsluitend op de rug slaan, nooit op de flanken, kop of poten. Het is van het 
grootste belang dat de aanvalsman voor elke hond op dezelfde wijze werkt. 
De bevelen voor vertrek moeten dezelfde zijn voor de drie aanvallen (opgejaagde en onderbroken).  
Ook deze voor terugkomst mogen niet verschillen. Langgerekte bevelen worden als dubbel bevel aanzien 
en als dusdanig bestraft.  
Langgerekte bevelen in de vertrekken van de pakwerkoefeningen zullen bestraft worden met 5 punten in 
de oefening zelf. 
Indien de hond op het eerste bevel niet vertrekt mag de meester slechts 1 bijbevel tot vertrek geven. 
Een draai gemaakt door de hond, zonder de vertreklijn te overschrijden, wordt niet bestraft.  
De hond is vertrokken van zodra hij de vertreklijn met zijn 4 poten heeft overschreden. 
Draaien over de vertreklijn wordt bestraft in het vertrek van 1 tot 5 punten. 
Een hond die meer dan twee draaien maakt over de vertreklijn wordt afgebeld. 
Wanneer de hond vertrekt voor de bel moet het bevel tot de aanval gegeven worden in de onmiddellijke 
nabijheid van de 5 meter grens, dus dadelijk na het vertrek van de hond. 
Indien hond te vroeg vertrekt en blijft staan binnen de 5 m, waarna hij op bevel van zijn meester vertrekt: 
5 punten van vertrek kwijt. 
In geval de achtervolging niet rechtstreeks of niet krachtdadig gebeurt, zal er gestraft worden in de 5 
punten van vertrek, dit is eveneens van toepassing als de hond zeer traag vertrekt doch het laatste stuk 
van de aanval versneld. Ingang zoeken wordt in de beetwaarde bestraft. 
 
NB. Het remmen tot stilstand wordt bestraft met verlies van alle punten.  
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Eveneens het tot stilstand komen achter de aanvalsman heeft verlies van alle punten tot gevolg. 
Bij meelopen of aanmoedigen in de eerste aanval mag de tweede en de derde aanval niet meer worden 
uitgevoerd, uitgezonderd in categorie III wedstrijden, echter niet op het Nationaal Kampioenschap.  
De hond die herpakt in zijn beet; wordt gestraft volgens het oordeel van de jury.  
Hij moet in alle geval blijk geven geen schrik van de latten of takken te hebben. 
Hond die gelost heeft mag men niet afweren met stemgeluid, ook is het verboden af te weren met de 
handen. 
De duur van de aanvallen is voor elke deelnemer dezelfde, namelijk 5 tellen (geteld als volgt 21-22- enz.). 
De tijdsduur gaat in vanaf het ogenblik dat de hond bij de aanvalsman of op zijn hoogte is.  
De hond moet het bijten staken na het eerste bevel van zijn meester en terug keren.  
Elke nabeet wordt bestraft.  
Na 5 nabeten verlies van de terugkomst. 
Bij het niet lossen, gevolgd door een kordate correctie, zal er ernstig gestraft worden in de algemene 
houding.  
Als het echt bedreigend is, wordt de liefhebber gedeclasseerd.  
De aanvalsman mag zijn werking slechts staken nadat de hond opgehouden heeft met bijten, dus niet op 
het bevel van de meester of het belsignaal van de jury.  
Dan moet hij onbeweeglijk blijven staan tot de hond bij zijn meester is weergekeerd. 
Wanneer de aanvalsman valt, moet de meester zijn hond onmiddellijk terugroepen na het belsignaal van 
de keurder.  
De beet wordt beoordeeld naar de gegeven beet of naar de beet van de andere aanvallen. 
Bij de terugkeer van de hond moet de meester onbeweeglijk blijven staan tot de hond in zijn 
onmiddellijke nabijheid is d.w.z. dat hij zijn hond moet kunnen aanraken zonder zich te verplaatsen.  
De toegestane tijd voor terugkomst is 30 sec. 
Een hond die na het lossen van zijn beet, op terugweg naar zijn meester, onderweg drinkt van bv. een 
vijver of dergelijke, kan niet gestraft worden in de waarde van de aanval (terugkomst).  
Wel wordt er bijkomend gestraft in de algemene houding (1 tot 2 punten). 
Bij een aanval boven op een schans krijgt de hond 5 tellen de kans om zich te herpakken indien deze eerst 
naast de schans gaat (3 punten straf in vertrek), de aanvalsman zal blijven uitdagen. Indien de hond reeds 
achter de aanvalsman is, zal deze stoppen met uitdagen. 
Een aanval achter de vijver moet de aanvalsman 3 meter van de kant staan.  
NB. 
-  De hond heeft een goed vertrek doch door omstandigheden bijt deze maar even. De punten van 

vertrek blijven behouden. Hij krijgt wat hij verdiend heeft, dus de punten van het vertrek kunnen de 
punten van de beet overschrijden. 

- Er dient steeds een punt (aanduiding) gelegd te worden die dienst doet als eindpunt voor de 
aanvalsman op alle aanvallen (dus eveneens bij de onderbroken).  

 
De punten van de opgejaagde aanval worden als volgt verdeeld: 
 
VERTREK      :    5 PUNTEN 
ZEER GOEDE AANVAL    : 25 PUNTEN 
TERUGKOMST     :    5 PUNTEN 
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STRAFBEPALINGEN            
 

Per nabeet             1 

Hond met 1 à 3 poten buiten vierkant         2 

Langgerekt bevel voor de terugkomst.       2 

Bijbevel tot terugkomst           2 

Hindernis ontwijken            2 

Hond vertrekt vroegtijdig (4 poten over vertreklijn) meester beveelt binnen de 5 m  5 

Hond vertrekt vroegtijdig (4 poten over vertreklijn), hond keert terug naar zijn                                             
meester binnen de 5 meter over vertreklijn                                                 5                                                   

Niet rechtstreeks terugkeren                1 tot 5 

Niet krachtdadig of niet rechtstreeks aanvallen         1 tot 5 

Minder dan drie draaien over de vertreklijn          1 tot 5 

Bijbevel tot vertrek, de lijn nog niet overschreden                                                   5 

Langgerekt bevel bij vertrek             5 

Meester staat niet achter de hond          5 

Meester staat over hond           5 

Hond ligt niet in de richting van de aanvalsman        5 

Hond springt over lijn en wacht daar op bevel tot vertrek      5 

Bijbevel onderweg                 35 

Hond vertrekt, meester beveelt niet of slechts nadat de hond meer dan 5 m heeft                              
afgelegd            35 

Geen achtervolging. Remmen tot stilstand       35 

Liefhebber laat hond vroegtijdig vertrekken (voor belsignaal) met de                                                                        
bedoeling moeilijkheidsgraad te omzeilen                     35 

Een liefhebber met hond in gereedheid na teken van de ringmeester naar de                                                        
keurders, de aanvalsman in werking na teken van de keurders, liefhebber beveelt                                                 
nog een bijbevel tot blijven door stem of gebaar.                                35  

Drie draaien of meer over de vertreklijn        35 

Remmen wordt bestraft in 5 punten van vertrek, uitgezonderd wanneer hond                                        
vroegtijdig vertrekt, dan wordt gestraft in algemene houding.  

Ingang zoeken wordt bestraft in de beet. 

Lossen op de bel doch beet hernemen = 2 strafpunten + minderwaarde beet 

Lossen op de bel en beet niet hernemen = 2 strafpunten + minderwaarde beet + 5 punten terugkomst 

Per draai over de vertreklijn van 1 tot 5 punten van vertrek. 

 
Vroegtijdig lossen bij de aanvallen (zie ook bijzonderheden)  
Een beet is altijd berekend op 25 punten. Dus 5 X 5 punten + vertrek + lossen.  
Hond bijt voor 20 punten en bijt maar 3 tellen dus;  
20 punten: 5 = 4 punten per tel X 3 = 12 punten hiervan nog extra 2 punten aftrekken.  
Deze hond verdient dus 10 punten op het bijten.  
De terugkomst is ook niet toe te kennen.  
Dus samengevat verdient deze hond; 5 van vertrek, 10 op de beet en 0 op de terugkomst  
= 15 punten.  
Hond die bij de aanval ingang mist dezelfde bewerking toe passen juist dat deze hond de  
5 punten van de terugkomst kan verdienen.  
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XIV. ONDERBROKEN AANVAL 
Totaal: 30 punten 
 
De tweede of derde aanval zal een onderbroken aanval zijn, dus nooit de eerste 
In deze oefening mag er door de aanvalsman geen gebruik gemaakt worden van vuurwapens;                   
hij mag ook geen stemgeluid geven nadat de hond vertrokken is. 
Op bevel van zijn meester zal de hond de aanvalsman krachtdadig achtervolgen: Op bevel zal hij de 
achtervolging staken en onmiddellijk terugkeren. 
Een draai gemaakt door de hond zonder de vertreklijn te overschrijden wordt niet bestraft.  
Een hond die één of twee draaien maakt over de vertreklijn wordt bestraft van 1 tot 5 punten, af te 
nemen van het vertrek. 
Een hond die meer dan twee draaien maakt over de vertreklijn wordt afgebeld. 
Evenals in de aanvallen is er slechts 1 bijbevel, in de onmiddellijke nabijheid, tot vertrek toegelaten. 
Een draai gemaakt over de lijn van de onderbroken of afwijken (niet achtervolgen) tijdens het bevel van 
de meester (tot terugkeren) wordt bestraft met verlies van alle punten.  
Om het eventueel vroegtijdig wegdraaien tijdens de “onderbroken” correct vast te stellen kan er L en R 
van de denkbeeldige rechte lijn een lijn als merkteken getrokken worden.  
Bijten of raken met open muil brengt het verlies van alle punten met zich mee. Raken met snuit wordt 
niet bestraft. 
De hond mag niet worden teruggeroepen alvorens hij de lijn van de onderbroken heeft overschreden. 
De lijn van de onderbroken zal op kleinere terreinen gelegd worden op 5, 6, 7 of 8 meter van het eindpunt 
van de onderbroken aanval.  
Op groter terreinen (grote afstand tussen vertrek en plaats van aanvalsman) zal deze op 8 meter liggen. 
Na het overschrijden van de lijn (onderbroken) mag de aanvalsman maximum één (1) stap achterwaarts 
zetten. (Een snelle hond heeft eveneens recht op het vooropgestelde aantal meters). 
Het bevel tot terugkomst mag korter zijn.  
Een langgerekt bevel wordt als dubbel bevel aanzien en heeft het verlies van alle punten voor gevolg. 
Eenmaal het bevel tot terugkomst gegeven moet de meester onbeweeglijk blijven tot de hond in zijn 
onmiddellijke nabijheid is d.w.z. dat hij de hond moet kunnen aanraken zonder zich te verplaatsen.  
De toegestane tijd voor terugkomst is 30 sec.  
Wanneer de hond niet in handbereik is binnen de 30 sec. geeft dit een verlies van 5 punten maar als de 
liefhebber zijn hond terugroept of beweegt (hond naar zich toe trekt) voor het eindsignaal (30 sec.) 
kunnen geen punten verdiend worden op de onderbroken.  
Vertrek van de aanval goed voor 5 punten. Per meter dat hond teruggeroepen wordt is min 1 punt, 
binnen de meter wordt niet bestraft. Deze punten worden afgetrokken van de 20 punten, te verdienen 
voor de onderbroken aanval. 
Een liefhebber achter een hindernis, moet zich bukken om zijn hond te kunnen zien, fluit of roept gebukt 
en blijft gebukt staan tot de hond in handbereik is, “dit is toegestaan”. 
De onderbroken aanval is een afzonderlijke oefening en de behouden punten blijven behouden 
De punten van de onderbroken worden als volgt verdeeld: 
 
De punten van de onderbroken worden als volgt verdeeld: 
Vertrek                :  5 PUNTEN 
Onderbroken     : 20 PUNTEN 
Terugkomst        :  5 PUNTEN  
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STRAFBEPALINGEN            
  

Per meter afstand dat de hond van de aanvalsman verwijderd is op het ogenblik dat hij teruggeroepen 
wordt.                                                   1 

Remmen tijdens achtervolging             1 tot 4  

Bijbevel tot vertrek                                                                                                               5 

Langgerekt bevel bij vertrek.          5   

Vertrek voor bevel of op de bel (met bevel nadien) binnen de 5 meter   5  

Minder dan drie draaien over de vertreklijn       1 tot 5    

Niet rechtstreeks of kan vlugger terug       1 tot 5 

Bijbevel wanneer de hond vertrokken is niet in de onmiddellijke                                                                               
nabijheid +/- 5 meter dus meer dan 5 meter weg en dan bevel                            30 

Vertrek voor bel of bevel en meester beveelt niet       30   

Meer dan 1 bijbevel tot vertrek         30  

Meer dan twee draaien over vertreklijn        30  

Geweldig remmen, geen achtervolging        30  

Bijten of raken met open muil         30  

Draaien over lijn van onderbroken         30  

Meester verplaatst zich tijdens terugkomst van de hond       30  

Meester geeft bevel tijdens terugkomst of trekt hond binnen door gebaar  30  

Langgerekt bevel tot terugroeping         30  

Liefhebber laat hond vroegtijdig vertrekken (voor belsignaal met de bedoeling de                                    
moeilijkheidsgraad te omzeilen                                                30 

Een liefhebber met hond in gereedheid na teken van de ringmeester                                                                    
naar de keurders, de aanvalsman in werking na teken van de keurder                                                                                            
liefhebber beveelt nog een bijbevel tot blijven door stem of gebaar.                 30 

 
XV.  VERDEDIGEN VAN DE MEESTER                   
 
Totaal: 40 punten 
Puntenverdeling:  VERTREK :    5 punten 
    VERWITTIGEN: 5 punten 
      VERDEDIGEN:  25 punten 
   TERUGKOMST: 5 punten 
 
De meester-verdediging moet logisch in elkaar zitten en niet dat er een GPS nodig is om op het eindpunt 
te komen. Na elke stilstand, steeds op bevel van een keurder (met bel) laten vertrekken. 
De verdediging begint zodra de aanvalsman in beweging is, wanneer de oefening zo is opgelegd.    
De meester dient het sein van de jury af te wachten alvorens te vertrekken.  
Slechts 1 bevel tot vertrek is toegelaten. Vertrekken zonder bevel is 40 punten straf. 
In deze oefening zal de meester een opgelegde weg volgen.  
Het afwijken van deze zal bestraft worden naar het oordeel van de keurders.  
Tijdens de wandeling dient de meester een normale houding aan te nemen. 
De armen van de liefhebber moeten steeds op een natuurlijke wijze zwaaien naast het lichaam.  
Bij elke stilstand in de verdediging moeten de handen neerwaarts gedragen worden, hoewel het is 
toegelaten ze in de dij te plaatsen.  
Elke vorm van bedreiging door een gebalde of geheven hand is onherroepelijk 40 punten straf. 
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Tijdens deze oefening is het verboden de liefhebber iets te laten voortduwen (kruiwagen, fiets, 
kinderwagen enz.). 
Evenmin is het toegelaten deze persoon zaken te laten dragen (zakken, bussel stro, bussen, koffers e.d.). 
Wanneer de liefhebber zich van richting vergist, is de aanvalsman verplicht, de hem opgelegde weg te 
vervolgen. 
Tijdens de wandeling zal de meester door zijn hond verwittigd worden (hetzij door geblaf, hetzij door 
voorkomen) dat hij door de aanvalsman wordt achtervolgd. 
De hond moet bij zijn meester blijven, indien hij deze verlaat mag de aanvalsman van richting veranderen 
of ter plaatse blijven staan. Hij dient het bewijs te leveren dat de hond zijn meester niet volgt.  
De oefening wordt dan gestopt met verlies van al de punten, hond verlaat meester 5m. 
De verwittiging blijft geldig ook als de hond dit doet vooraleer de aanvalsman in beweging was, op 
voorwaarde dat de hond is blijven verwittigen. 
Na de meester over een afstand van minstens 10 meter te hebben gevolgd, zal de aanvalsman hem de 
hand drukken op een vooraf aangeduide plaats.  
De handdruk moet normaal gegeven worden, niet uitdagend.  
De hond moet waakzaam toezien zonder te bijten.  
Wanneer de liefhebber niet op de aangeduide plaats van de handdruk staat en daardoor een gevaarlijk 
punt ontwijkt, wordt de oefening volledig nietig verklaard. 
Een liefhebber die, in welke omstandigheden ook, niet op de plaats van de handdruk verschijnt, wordt 
bestraft met 40 punten. 
Een liefhebber die wel op de plaats van handdruk verschijnt doch, om welke reden ook, er geen geeft 
wordt bestraft met 20 punten.  
Na de handdruk wordt de meester in een werkelijk lijf aan lijf gevecht aangevallen door de aanvalsman.  
In categorie 3 dient de aanvalsman net als in de aanvallen gewapend te zijn met latten of takken. 
Er moet een duidelijk lichamelijk contact zijn (lijf aan lijf gevecht) tussen meester en aanvalsman, zowel te 
zien door arm- als beenbijters.  
Het volledig lichaam moet in beweging zijn.  
Het aanvallen van de meester geschiedt op de aangeduide plaats en op de reglementaire wijze. 
Schijnaanvallen of schijnbewegingen moeten minstens op 1 meter van de liefhebber gebeuren, hieronder 
wordt verstaan, het aanvallen van een 2de persoon, het wegstampen van potten, een boom omarmen 
enz.  
- De aanvalsman zal rechtstreeks steeds een minimumafstand van minstens 1m tussen zichzelf en de 

liefhebber respecteren, armen, benen, afleidingsvoorwerpen, afweervoorwerpen en dergelijke mogen 

nooit binnen 1m van de liefhebber komen. “Een voorwerp gooien van buiten de 1m mag wel”  

- Enkel tijdens de handdruk en aanpak mag de aanvalsman dichter komen.  

- Te allen tijde, ook op de plaats van handdruk en aanpak, dient de aanvalsman de hond mee te nemen 

indien deze zich meer dan één meter van de meester verwijdert, doch de AANVALSMAN MAG NOOIT 

RECHTSTREEKS OP MINDER DAN 1m VAN LIEFHEBBER KOMEN. (Op plaats handdruk en aanpak steeds 

een duidelijk merkteken plaatsen, vb. cirkel of vierkant.) Opgelet, als de aanvalsman handdruk geeft 

of aanpakt, dus zich binnen de METER bevindt mag deze de hond niet meenemen.  

- Bij gebruik van stoelen e.d. Voor het plaats nemen mag de liefhebber (ter plaatse) geen 360 graden 

(volle draai) maken. Indien de liefhebber langs achter komt kan/mag hij kiezen om L of R naast de 

stoel te stappen.  

Na lijf aan lijf contact zal de hond zijn meester spontaan en zonder enig bevel te hulp komen, door de 
aanvalsman aan te vallen. 
Tijdens de ganse oefening zal er vermeden worden twijfel te doen ontstaan bij de hond, door het 
inmengen van een andere oefening. 
Over het te lijf gaan van de meester, mag geen enkele twijfel bestaan, doch de aanvalsman moet erover 
waken dat de liefhebber niet zelf kan gebeten worden.  
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Indien de aanvalsman de aanpak niet goed uitvoert, mag de oefening mits aftrek van vroeger opgelopen 
straf(fen) herdaan worden. 
De meester die een bevel tot terugkeer of tot de aanval aan zijn hond geeft voordat deze in contact is met 
de aanvalsman verliest al de punten.  
Dit geldt eveneens voor de ganse duur van de oefening. 
Dadelijk na de aanval mag de meester zich losmaken van de aanvalsman. 
Het staat hem vrij op dat ogenblik zijn hond aan te moedigen, maar slechts wanneer hij van op afstand 
een goede kijk heeft dat zijn hond in contact is. 
Na het contact mag de liefhebber de hond enkel aanmoedigen door stem en moet zich ONMIDDELLIJK 
minimum 5m verwijderen. 
Indien de liefhebber zijn hond opzettelijk aanraakt (strelen) wordt hij bestraft met 40 punten.  
Indien hij zich niet ONMIDDELLIJK verwijdert van zijn hond zal hij bestraft worden met 5 punten 
(terugkomst en algemene houding).  
De hond moet de aanvalsman blijven bijten, met of zonder aanmoediging, maar zal op het eerste bevel 
van zijn meester, naar deze terugkeren. 
Wanneer de hond op bevel van zijn meester het bijten staakt, zal de aanvalsman onbeweeglijk blijven.  
Bij de terugkomst zal de meester eveneens onbeweeglijk staan, tot op het ogenblik 
dat zijn hond in zijn onmiddellijke nabijheid (armlengte) komt.  
Deze terugkomst duurt 5 tellen; (21, 22, 23 enz.) na de nabeten eveneens te tellen (21, 22, 23 enz.).  
De terugkomst = handbereik. 
Indien de hond in contact is, zal bij het eventueel lossen en hernemen geen rekening gehouden worden 
met het aansporen tot de aanval.  
Men zal enkel de waarde van het bijten in acht nemen tot het einde van de oefening.  
Ingeval een hond bij het lossen in de verdediging, de aanvalsman hem 2 tot 3 tellen eraf kan houden en 
als dan door het blijven aanmoedigen van de liefhebber de hond opnieuw aanvalt zullen de punten van 
bijten en terugkomst gelden.  
Bij eender welke puntentoekenning voor de beet blijven het vertrek, verwittiging en terugkomst 
behouden indien deze natuurlijk goed zijn uitgevoerd. 
Wanneer de strafpunten meer zijn dan de waarde van het bijten bij te vroeg aanvallen dan krijgt de hond 
nulpunten op de beet. 
NB.: 
A. Een hond die vroegtijdig aanvalt (vb. kruisen onderweg, handdruk of ander kritiek punt) kan geen 5 
punten van zijn vertrek verdienen. Deze punten worden evenredig verdeeld over de ganse afstand van 
deze oefening. 
 
B. Het is mogelijk dat de keurder bij de handdruk, op het punt van aanval of op een andere aangeduide 
plaats een stilstand inlast, de liefhebber in een bepaalde richting laat staan of zitten. Indien de liefhebber 
hieraan geen gevolg geeft, wordt er 40 punten afgetrokken. Indien de liefhebber op de plaats van 
handdruk staat, doch in de verkeerde richting, zal de aanvalsman hem de hand aanbieden langs achter 
gedurende de normale tijdspanne, (+/- 2 sec.). Geeft deze geen handdruk, dan wordt hij bestraft met 20 
punten (= geen handdruk geven). Een liefhebber die niet op de plaats van handdruk verschijnt, wordt 
bestraft met 40 punten. Als een liefhebber op de plaats van aanpak is gekomen, doch in de verkeerde 
richting staat dient de aanvalsman niet aan te vallen. Ingeval de verdediging verkeerd is uitgelegd door de 
ringmeester of er gebeurt een fout door het terreinpersoneel, mag de verdediging herdaan worden, maar 
de gedane fouten (met de opgelopen strafpunten) blijven behouden.  
 
C. Omkijken tijdens de verdediging is verboden. 
 
D. Het is de keurders verboden de liefhebber zijdelings te laten aanvallen, dit om alle gevaren en 
kwetsuren voor liefhebber en aanvalsman te vermijden. In de rug aanvallen is enkel toegestaan wanneer 
de liefhebber volledig stil staat. De liefhebber moet dus altijd stilstaan voor handdruk of aanval. 
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E. Aanvallen in categorie 3 is enkel vooraan toegelaten. 
 
F. Vroeg of laattijdig aanvallen: er wordt gestraft van 1 tot 5 punten al naargelang de tijd.  
Na (+/- 2 sec.). Wordt gestraft met 40 punten.  
Eenmaal de hond in beet heeft deze wel 5 tellen (21-22 enz.) om zijn beet te bewijzen.  
 
STRAFBEPALINGEN            
 

Per nabeet                        1  

Bijbevel of verplaatsing tot terugroeping          2 

Hond lost op bel en herneemt           2 

Hond kan dichter bij meester             1 tot 5 

Aanvallen voor contact (vroegtijdig)                           1 tot 5 

Aanvallen na contact (laattijdig – 2 sec)           5 

Hond keert niet rechtstreeks terug             1 tot 5 

Meester volgt aangeduide weg niet (zonder vervalsen van de oefening),                                                                        
wordt  bestraft volgens oordeel van de keurders .                                           1 – 5 

Meester vertrekt voor bel            5 

Niet verwittigen             5 

Bijt even             5 

Meester te dicht bij aanvalsman bij afroepen van zijn hond, minder dan 5 m                  5  

Aanvallen voor handdruk             20 

Aanvallen na en op handdruk (tot voor plaats van aanpak)     10 

Meester geeft geen handdruk         20  

Bijbevel tot vertrek of hond verlaat meester      40 

Meester beveelt voor contact         40 

Hond verlaat meester, meer dan 5 m       40 

Meester staat niet op aangeduide plaats voor handdruk en ontwijkt gevaarlijk punt 40 

Onnatuurlijke houding van meester, vertragen of versnellen tijdens wandeling   40 

Meester spreekt tijdens oefening,  voor de hond in contact is     40                                                                         

Meester vermijdt de ontmoeting         40  

Vertrekken zonder bevel te geven         40 

Meester kijkt om                                                                                  40  

Meester met aangezicht (frontaal) in verkeerde richting en vervalst daarbij de                                                  
oefening of haalt voordeel                                                                      40 

Laattijdig aanvallen (meer dan ( 2 sec.). wachten alvorens aan te vallen                           40 

Meester staat niet in aangeduide richting voor aanpak     40                                   

 
Vroegtijdig lossen bij de meesterverdediging (zie ook bijzonderheden blz. 55)  
Een beet is altijd berekend op 25 punten. Dus 5 X 5 punten.  
Voorbeeld. Hond bijt voor 20 punten en bijt maar 3 tellen dus:  
20 punten : 5 = 4 punten per tel X 3 = 12 punten hiervan nog extra 2 punten aftrekken.  
Deze hond verdient dus 10 punten op het bijten. De terugkomst is ook niet toe te kennen.  
Keurders mogen ook de tabel gebruiken. Zie onderaan 
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XVI. OPSPOREN EN OPLEIDEN 
Totaal: 50 punten 
 
Deze oefening in onderverdeeld in twee delen; deel 1 (ABCD) opzoeken en ontdekken/ deel 2 (EF) opleiden 
en vluchten. 
Deel 2 vangt aan op het ogenblik dat de liefhebber, na ontdekking door zijn hond, bij de schuilplaats van 
de aanvalsman is en met deze contact maakt teneinde de opleiding uit te voeren. 
 
Puntenverdeling  
Deel 1 
A. VERTREK   :   5 PUNTEN 
B. AANBLAFFEN  :   5 PUNTEN 
C. NIET BIJTEN  :   5 PUNTEN 
D. ONTDEKKEN  : 10 PUNTEN 
Deel 2 
E. VLUCHTPOGINGEN  : 15 PUNTEN 
F. OPLEIDING  :  10 PUNTEN 
 
INLEIDING 
Tenminste drie schuilhokjes zullen zich op (of aansluitend met) het terrein bevinden.  
In categorie 3 mag de aanvalsman zich enkel in een niet verplaatsbaar hokje verschuilen binnen het 
terrein. Indien het zoekhokje naast het terrein wordt geplaatst, max. 5 meter ver, dient er een vrije 
opening van min. 2 meter breedte in de afsluiting te zijn.  
Dit is echter niet van toepassing als het zoekhokje onmiddellijk aansluit met de omheining.  
Ze mogen verschillend van elkaar zijn, maar groot genoeg om een rechtstaande aanvalsman de 
gelegenheid te geven zich erin te verschuilen, o.a. een rechtstaande clé (verlengstuk gracht), een dichte 
haag, een bergplaats, dit alles zonder de aanwezigheid van één of meerdere personen.  
Hij mag echter niet verscholen worden tussen een hoop volk, aan de keurders tafel, liggend in de gracht 
of op de grond. 
De schuilhokjes moeten zo gemaakt worden dat de honden bij de ingang ogenblikkelijk de aanvalsman 
kunnen zien staan. Dus, doolhoven zijn niet toegestaan. 
De schuilhokjes moeten op de grond staan en de aanvalsman mag zich ook niet op een verhoog 
(stoel - trede e.d.) plaatsen.  
Normale heuvels in opzoeken (afgeknotte piramides) zijn toegelaten, heuvels moeten langs alle zijden 
(kanten) te betreden zijn door de hond. 
Berghokken onder de grond zijn toegelaten in zoverre de honden bij het binnenkomen (beneden komen) 
de aanvalsman zien staan. 
Het is echter niet noodzakelijk dat de liefhebber het hokje ziet staan.  
Het spoor dat de aanvalsman volgt om zich in het schuilhokje te verbergen mag achteraf niet afgesloten 
worden, de hond dient het spoor van de aanvalsman op een normale wijze langs dezelfde weg te kunnen 
volgen. De aanvalsman, enkel gewapend met pistool, zal onbeweeglijk in een van de schuilhokjes staan 
om de aandacht van de honden niet op zich te trekken.  
Hij dient eveneens een beschermende houding aan te nemen en indien nodig een masker aan te doen. 
Het gebruik van een valse of tweede aanvalsman (ledenpop of iets dergelijk) is verboden op het terrein. 
 
A. Wanneer de liefhebber op het terrein komt, mag slechts 1 bevel worden gegeven voordat hij zich naar 
de vertrekplaats begeeft.  
Een bijbevel tot blijven, gegeven onderweg, wordt bestraft met 25 punten, deel 1. 
De hond die vertrekt alvorens de plaats van opzending bereikt te hebben, wordt na onmiddellijk bevel tot 
opzoeken en na onmiddellijke stilstand van de meester bestraft met 5 punten. 
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Als de liefhebber op het terrein komt met zijn hond of op de aangeduide plaats waar de hond moet 
opgezonden worden en deze hem 2 -3 tot 4 meter verlaat, zal hij gestraft worden met kan dichter bij 
vertrek (2, 3 à 4 punten).  
Doch als de liefhebber de hond terugroept, is dit verlies van 25 punten deel 1. 
Op de plaats van opzending gekomen verplaatst de hond zich 2, 3 of 4 meter en de liefhebber blijft 
evenmin staan op het aangeduid vertrekpunt, hij gaat de hond achterna, dan wordt er gestraft                           
met 25 punten (dit wordt aanzien als bijbevel door gebaar onderweg). 
Op de plaats van opzending gekomen, mag de liefhebber zich plaatsen met zijn gezicht in de richting            
die hij zelf verkiest. 
Wanneer de hond aan de vertreklijn, bij het eerste bevel niet vertrekt, is er slechts 1 bijbevel toegelaten. 
Indien de hond te vroeg vertrekt moet het bevel binnen de 5 m gegeven worden. 
Eenmaal vertrokken, mag de hond die naar zijn meester terugkomt, niet heropgejaagd worden. 
Na opzenden van de hond en voor de opleiding geeft elke correctie het verlies van 50 punten. 
Indien de hond de aanvalsman niet ontdekt, zal de meester zich op teken van de keurder(s), naar het 
schuilhokje begeven. In dit geval mogen de opleiding en de vluchtpogingen worden uitgevoerd, mits straf 
van 25 punten verbonden aan  deel 1.  
Als de toegestane tijd van het zoeken verstreken is, belt de keurder. 
Hij beslist dat er blijk van ontdekking is of eventueel niet.  
Dus de liefhebber moet binnen de toegestane tijd niet in beweging zijn.  
De liefhebber moet zich na de bel onmiddellijk naar het zoekhokje begeven.  
 
B. De hond zal de aanvalsman, die in een van de schuilhokjes verscholen is, opzoeken en binnen de 
vastgestelde tijd ontdekken (normaal 1 minuut), doch de jury mag eventueel de tijd vermeerderen tot 
1min.30sec. op moeilijke terreinen en de Nationale Kampioenschappen (neutrale terreinen). 
 
C. Wanneer de hond door geblaf aankondigt dat hij de aanvalsman heeft ontdekt, moet de meester zich 
onmiddellijk naar het hokje in kwestie begeven, om de aanvalsman op te leiden.  
Wanneer de hond echter aanblaft bij een foutief hokje terwijl hij stilstaat, worden 25 punten (deel 1) 
afgetrokken en de oefening mag verder gaan.  
Een hond die van bij het vertrek gedurig blaft, maar al blaffend niet tot stilstand komt bij een verkeerd 
hokje, kan niet bestraft worden. Indien hij de hele zoektijd geblaft heeft en hij komt aan het goede 
schuilhokje tot stilstand, krijgt hij de 5 punten van het blaffen. 
Als de hond de aanvalsman waarneemt en dit vanaf een afstand van vijf meter of minder moet 
rechtstreekse toegang naar de ingang van de schuilplaats mogelijk zijn. (De hond moet zich niet meer 
verwijderen – toeval en geluk zoveel mogelijk uitsluiten.)  
Wanneer de hond de aanvalsman heeft ontdekt en de meester begeeft zich naar het schuilhokje maar 
ziet dat zijn hond niet in de onmiddellijke omgeving is van de aanvalsman, mag hij geen tijd winnen in de 
hoop dat zijn hond het werk herneemt.  
Dit wordt bestraft met 25 punten. Als de liefhebber zich op een luidruchtige manier naar het hokje 
begeeft, of er naartoe loopt worden de punten te behalen volgens deel 1 tot nul herleid.  
De hond die bijt bij ontdekking maar deze aankondigt door geblaf, verliest 5 punten voor het bijten, maar 
behoudt deze voor het blaffen.  
Na de ontdekking moet de hond binnen de 5 meter van het schuilhokje blijven tot zijn meester aan het 
hokje is. Het verwijderen met meer dan 5 meter: verlies van 25 punten (deel 1), doch dit is pas van 
toepassing nadat de hond geblaft heeft of wanneer de meester zich verplaatst heeft.  
Indien de hond na blijken van ontdekking minder dan 5 meter heen en weer loopt, wordt dit bestraft van 
1 tot 4 punten af te trekken van de 10 punten van het ontdekken. 
 
D. Vergezeld van zijn meester zal de hond de aanvalsman opleiden en hem het vluchten beletten. Tijdens 
de opleiding mogen er geen potten of iets dergelijk weg gestampt worden, ook mag men de liefhebber of 
aanvalsman niet laten gaan zitten. 
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Laten stilstaan is toegelaten.  
De opleiding zal steeds in voorwaartse richting geschieden, alle andere vormen van opleiding zijn 
verboden.  
Tijdens deze wandeling is het de meester verboden een bevel aan zijn hond te geven. 
Tijdens deze opleiding dient de liefhebber naast de aanvalsman te gaan (zelfde hoogte) met linkerhand op 
rechterschouder of omgekeerd en zeker niet bij de borst nemen.   
Zoniet 25 punten straf voor onnatuurlijke houding. 
In Categorie 3 en 2 wedstrijden dient steeds een stuk opleiding te gebeuren alvorens de vluchtpogingen 
gebeuren.  
Tussen iedere vluchtpoging zal steeds een opleiding plaats vinden alvorens opnieuw te vluchten.  
Als voorbereiding op cat 1 wedstrijden wordt er in categorie 2 toegestaan om de derde vluchtpoging 

onmiddellijk na het lossen (2de vlucht) uit te voeren.  

Kan dichter in de opleiding en onoplettendheid wordt bestraft in de opleiding zelf, van 1 tot 10 punten. 
Wanneer de aanvalsman het schuilhokje verlaat in het bijzijn van de meester en de hond bijt en blijft 
bijten (10 nabeten), wordt de oefening beëindigd, mits straf van 25 punten deel 2 (E.F).  
Dit is eveneens het geval voor de ganse duur der opleiding, behalve na de 3de vluchtpoging.  
 
E. De aanvalsman zal 3 vluchtpogingen ondernemen.  
Tijdens één ervan zal hij vuren, maar dit mag nooit gebeuren tijdens de eerste.  
Een hond die lost en herneemt op het schot zal bestraft worden met 3 punten. 
De hond die niet weerstaat aan het schot, moet na het beëindigen van de oefening een bijkomende 
vluchtpoging met schot doen anders uitsluiting 
De hond zal de vluchtende aanvalsman nazitten en aanvallen.  
Indien de aanvalsman wegvlucht, moet de liefhebber onmiddellijk blijven staan, zo niet 25 punten straf. 
Wanneer de hond de aanvalsman meer dan 5 meter laat vluchten alvorens hem aan te vallen, wordt de 
oefening beëindigd, maar dan zal er enkel bestraft worden met 25 punten deel 2 (E.F) plus de eventuele 
strafpunten deel 1 (A.B.C.D.) 
Bij contact van de hond met de aanvalsman, zal de meester zijn hond afroepen na het belsignaal van de 
jury. De jury zal de hond de kans laten ongeveer drie tellen lang de aanvalsman te bijten (aanvalsman mag 
niet verder vluchten dan minimum 3 tot maximum 5 meter).  
Op het eerste bevel van de meester zal de hond het bijten staken. De drie bevelen (3 verschillende 
vluchtpogingen) tot afroepen moeten dezelfde zijn. 
Op het bevel door de meester tot afroepen, blijft de aanvalsman onbeweeglijk staan. 
Wanneer de hond meer dan 5 nabeten geeft in één van de vluchtpogingen, wordt de oefening afgebeld 
(verlies 25 punten deel 2 - E.F.). De strafpunten van de drie vluchtpogingen lopen door elkaar d.w.z. dat 
de "VLUCHTPOGINGEN" niet afzonderlijk dienen beschouwd te worden. 
Wanneer na afloop van de derde poging de hond andermaal aanvalt, zal de aanvalsman verder werken, 
tot de keurder afbelt. Hij verliest de 10 punten van de opleiding. 
De hond die zijn meester en boosdoener meer dan 5 meter verlaat, verliest 25 punten verbonden aan 
deel 2 (E.F.) 
Indien na de derde vluchtpoging de hond de aanvalsman meer dan 5 meter verlaat, wordt dit bestraft 
met 25 punten verbonden aan deel 2 (E.F.). 
 
N.B.  
A. Het is verboden de aanvalsman vluchtpogingen te laten uitvoeren rechtstreeks uit het schuilhokje, dit 
voor alle categorieën.  
In categorie 1 kan na contact van de liefhebber met de aanvalsman, en na het buitenkomen van beiden 
uit het hokje (normaal gezien vergezeld van de hond), een vluchtpoging ondernomen worden. 
 In categorie 1 mogen de vluchtpogingen elkaar opvolgen zonder contact van de meester met de 
aanvalsman.  
In categorie 2 kan dit na de 2de vlucht.  
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B. De hond die op merkelijke wijze het terrein ontvlucht en zo dit mogelijk is niet uit eigen beweging 
terugkomt, wordt uitgesloten. 
 
C. De hond die door bepaalde omstandigheden buiten het terrein geraakt, wordt niet uitgesloten. 
 
D. Tijdens het opzoeken geraakt een hond al zoekend buiten het terrein; de tijd wordt onmiddellijk 
gestopt en de meester moet zijn hond dadelijk terugroepen.  
Zonder de oefening te vervalsen moet hij terug naar de plaats van opzenden en zijn hond opsturen; de 
resterende tijd loopt verder.  
Dit geldt ook als de hond de aanvalsman vindt buiten de omheining.  
Wordt niet gestraft.  
Een hond die een tweede maal het terrein verlaat verliest de eerste 25 punten.  
Wanneer de hond tijdens het terugroepen, even de aanvalsman bijt zal dit gestraft worden in algemene 
houding met 5 punten.  
 
E. Bij wedstrijden of kampioenschappen waar 2 verschillende programma’s doorgaan, dient men 
hetzelfde zoek hok te gebruiken. Zeilen of doeken die dicht zijn bij de ingang van het zoek hokje is 
verboden. 
 
STRAFBEPALINGEN             
 

Per nabeet            1  

Hond kan vlugger aanvallen                   1 tot 5 

Bijbevel tot afroepen              2 

Meester verplaatst zich bij afroepen           2 

Hond lost op bel              2 

Hond lost op schot maar herneemt onmiddellijk         3 

Hond lost en herneemt                    1 tot 2 

Kan iets straffer                          1 

Kan straffer              2 

Kan veel straffer             3 

Meester verandert van bevel bij afroepen           2 

Kan dichter bij vertrek               2 tot 4 

Te vroeg vertrek na bevel tot zoeken          5 

Vertrek voor de bel op plaats van opzending, meester beveelt binnen de 5 meter 5 

Te vroeg vertrek na bel voor bevel tot zoeken                                5 

Niet op aangeduide plaats voor opzending        25 

Bijbevel tot zoeken          5  

Niet blaffen               5  

Bijten bij ontdekking              5 

Kan dichter bij hokje af te trekken van de 10 punten van ontdekking       1 tot 4 

Hond bijt en blijft bijten in opleiding meer dan 10 nabeten na de drie vluchtpogingen   10  

Meester niet op plaats van opzending       25 

Hond vertrekt, meester vergeet te bevelen        25 

Liefhebber loopt naar opzoekhokje        25 

Meester spreekt of raakt hond aan onderweg      25  

Vergissen van hokje           25 
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Ontdekt niet binnen de tijd          25 

Meester maakt hond los                                         25 

Foutieve opleiding           25 

Meester belet aanvalsman te vluchten        25 

Hond laat aanvalsman vluchten meer dan 5 meter       25 

Meester maakt zelf een vluchtpoging als de hond aanvalt alvorens de aanvalsman                                   
vlucht door hem los te laten          25  

Meester beveelt bij vluchten         25  

Meer dan 5 nabeten bij de vluchtpogingen        25 

Hond lost voor bel en herneemt niet meer        25  

Meester duwt aanvalsman weg (maakt zelf een vluchtpoging)    25 

Meester geeft ander bevel bij afroepen van stem naar fluit of andersom    25  

Hond verlaat aanvalsman meer dan 5 m dit bij hokje of onderweg               25 

Hond lost vroegtijdig, meester beveelt los        25 

Meester verplaatst zich tijdens het bijten in de vluchtpoging     25 

Hond lost op het schot en herneemt niet meer, wordt uitgesloten.      

 
N.B. Er is slechts één bijbevel of één verplaatsing toegelaten.  
Een verplaatsing gevolgd door een bijbevel, of omgekeerd wordt bestraft met de laatste 25 punten. 
 
XVII: ALGEMENE HOUDING   
 
1. ALGEMEEN   
Totaal: 20 punten 
 
Komen ter beoordeling in aanmerking: Het brio, de werklust en ijver waarmee de hond optreedt in de 
gehoorzaamheid- en springoefeningen. 
In de pakwerkoefeningen komen de onvervaardheid en de krachtdadigheid aan bod. Veel belang zal 
worden gehecht aan de wijze van optreden, van meester en hond. Uit alles moet blijken, de gehechtheid 
en de verknochtheid van de hond en de meester. 
 
De liefhebbers moeten de oefeningen in een normale houding uitvoeren.  
Het optreden van meester en hond moet van dien aard zijn dat het een propaganda is voor onze sport.  
De punten voor algemene houding worden toegekend als beloning voor een onberispelijke africhting en 
fijn optreden. 
Een meester die zijn hond mishandeld, wordt onmiddellijk uit de wedstrijd gesloten.  
De keurders zullen de aard van uitsluiting nauwkeurig vermelden op het keurdersrapport. 
Verder krijgt hij minstens 1 maand schorsing.  
Hij/ zij kan desnoods voor het UCK dienen te verschijnen.  
Alle onvoorziene gevallen door de keurders beslist, zullen in het keurderkorps behandeld worden. 
 
 NB: In principe worden de punten voor algemene houding toegekend volgens onderstaande tabel. 
Extra minpunten, afgetrokken van onderstaande tabel, moeten door de keurders van dienst op het 
wedstrijdblad van de liefhebber verantwoord worden.  
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Behaalde punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN IN ALGEMENE HOUDING        

Hond bijt gedurig op speelse manier in handen van zijn meester    2  

Op het terrein wateren          2 

Muilkorven binnen de ringen         2 

Hond draait gedurig op + 1,5 m rond het te bewaken voorwerp     2 

Blokje of geworpen voorwerp niet aan ringmeester of keurders geven   2  

Hond gehoorzaamt uit angst         2 

Hond en/of liefhebber niet verzorgd        2 

Slordig werk, regelmatig dwalen        2 

Wanneer een liefhebber één oefening overslaat (niet wenst te doen) na voorafgaand de keurders hiervan 
te hebben ingelicht, wordt gestraft in A.H.  (daar is altijd een reden voor)               2 

Weigeren of overslaan van het werpen van voedsel (kan niet)     20 

Voorbereiding / oefenen (1x) in categorie 3 is toegelaten doch wordt bestraft  2                  
Meester verwijderd zich niet onmiddellijk na aanpak in de meesterverdediging  2  

Langdurig drinken bij terugkomst in aanvallen      2  

Max. 2 poten buiten kleine ring bij het plaatsen van het te bewaken voorwerp  2 

Dienen bestraft te worden; de te veelvuldige, te luidruchtige of brutale bevelen.            5             

Dit geldt eveneens voor het trekken en sleuren van de meester aan zijn hond, brutaal optreden, houding 
en wellevendheid tegenover personeel en keurders.                 5  

Zoeken. Hond buiten terrein en bijt de aanvalsman even na terugroepen.   5 

Ontlasting op het terrein         5 

Meester vloekt          5 

Meester oefent (1x) in categorie2                      5 

Niet aangelijnd op het terrein komen       5 

Ontwijken, remmen, draaien in vertrek van de aanvallen wanneer de hond reeds de  punten van vertrek 
verliest door vroegtijdig vertrekken en men niet meer kan straffen, slordig werk             1 tot 5 

Onvoorziene omstandigheden (altijd specificeren op wedstrijdblad)   1 tot 5  

Deelnemers die hun hond bij “niet lossen” dienen af te halen (zonder aanraken)  5  

Deelnemers die hun hond bij “niet lossen” dienen aan te raken worden gedeclasseerd 

Zonder A.H. Punten A.H. 

-----/229  5 

230/239  6 

240/249  7 

250/259  8 

260/269  9 

270/279 10 

280/289 11 

290/299 12 

300/309 13 

310/319 14 

320/329 15 

330/339 16 

340/349 17 

350/359 18 

360/369 19 

370/380 20 
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Bijzonderheden 
Honden die meermaals wateren of grote behoefte doen of waarvan de meester meermaals vloekt of 
meermaals oefent kan men 10 pt straffen. 
Voorbereiding van een oefening kan leiden tot verlies van alle te behalen punten in de oefening waarvan 
de voorbereiding voorafgaat. 
Als een liefhebber zijn blad komt nakijken en zich hierbij onsportief of brutaal gedraagt, mag de algemene 
houding nog aangepast worden. Alle behaalde punten A.H. herleiden tot 0. 
De Secretaris mag pas nadien het I.B.-boekje invullen. 
 
Overzicht codes  
Code A: hier is de hond geschorst gedurende 1 maand.  
Code B: hier is de liefhebber geschorst gedurende 1 maand.  
Code C: hier is de liefhebber geschorst gedurende 1 maand.  
Code D: hier is de hond (1) één maand geschorst. (Gevaarlijke honden) Bij de tweede code D ongeacht de 
tijdspanne ertussen volgt een definitieve schorsing van deze hond en dit met onmiddellijke ingang.  
We verstaan onder één maand schorsing 30 kalenderdagen. De codes dienen in het werkboek 
aangebracht te worden. Als de liefhebber het terrein dient te verlaten als gevolg van een opgelopen 
“code” telt die wedstrijd niet mee voor het behalen van het aantal te spelen wedstrijden voor de 
Kampioenschappen. 
 
SANCTIES DIE KUNNEN UITGESPROKEN WORDEN bij het niet naleven van de reglementen 
STRAFFEN. 
A. VERWITTIGING. Twee verwittigingen binnen een termijn van 2 jaar wordt automatisch een blaam. 
B. BLAAM. Een tweede blaam binnen een termijn van 2 jaar wordt één maand schorsing.  
Periode wordt bepaald bestuur orgaan. 
C. VOORWAARDELIJKE STRAF. 
D. EFFECTIEVE SCHORSING 
Termijn wordt bepaald door de bevoegde commissie of bestuur orgaan.  
E. SANCTIES DIRECTE OVERTREDINGEN 
Strafbepalingen: Voor directe overtredingen wordt er gewerkt met strafpunten (strafpunten blijven 3 jaar 
geldig, indien onder de 10 komt men na deze periode terug op 0) 
De sancties worden uitgesproken naargelang de functie van de overtreder. 
- 10 strafpunten = een hoorzitting UCK met de betroken keurder 
- 10 tot 15 strafpunten = een schriftelijke opmerking = “blaam” 
- 15 tot 20 strafpunten = 1 maand schorsing  
 
Zware overtredingen 
- Niet respecteren categorie = 10 strafpunten (keurders) 
- Bevoordelen en/of benadelen van liefhebber en/of hond = 10 strafpunten (keurders en/of 
aanvalsmannen) 
- Verschillende oefeningen niet reglementair = 10 strafpunten (keurders) 
- Taak moedwillig niet uitvoeren zoals opgelegd door keurders = 10 strafpunten (aanvalsmannen) 
- Opzettelijk de boel op stelten zetten en luidruchtige kritiek spuien = 5 strafpunten (alle aanwezigen) 
Lichte overtredingen 
- Niet reglementaire oefening laten uitvoeren = 2 strafpunten (keurders) 
- Personeel niet bijsturen waar nodig = 3 strafpunten (keurders) 
- Regelmatig fouten maken bij uitvoeren oefening na opmerking keurders = 3 strafpunten 
(aanvalsmannen) 
- Luidruchtige blijk geven van onsportiviteit = 2 strafpunten (alle aanwezigen) 
 
 
 



45 

 

ALGEMEEN OVERZICHT 

Het ringprogramma  
Algemene inleiding 
De gehoorzaamheidsoefeningen 
1. Volgen aan de voet los en aan de leiband       10 
2. Weigeren van lokaas         20 
3. Houdingen: zitten - liggen – recht        12 
4. Down (1 minuut liggen)               8    
5. Aanbrengen van een geworpen voorwerp      10 
6. Vereenzelvigen en aanbrengen van een voorwerp     10 
7. Vooruit           10 
De springoefeningen 
8. Sprong over het schutsel         10 
9. Sprong over de haag                     8                                          
10. Sprong over haag met gracht        16 
11. Sprong over de gracht         20 
De pakwerkoefeningen 
12. Bewaken van het voorwerp        50 
13. Opgejaagde aanval         35 
14. Opgejaagde aanval         35 
15. Onderbroken aanval         30 
16. Verdediging van de meester        40 
17. Opsporen en opleiden         50 
18. Algemene houding         20 
Totaal                      400p.  

 
Punten bij vroegtijdig lossen  
De punten van de beetwaarde worden afgerond naar een geheel getal.  
Aantal tellen  Beetwaarde  
 
5 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 
4 18,00 17,20 16,40 15,60 14,80 14,00 13,20 12,40 11,60 10,80 10,00 9,20 8,40 
3 13,00 12,40 11,80 11,20 10,60 10,00 9,40 8,80 8,20 7,60 7,00 6,40 5,80 
2 8,00 7,60 7,20 6,80 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 3,20 
1 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 


