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De V.F.H. INTER-CLUB  is een wedstrijd, voorbehouden aan leden aangesloten bij een V.F.H. 

vereniging. 

 

Deze wedstrijd wordt gehouden op een club, aangesloten bij de V.F.H. vzw. en heeft plaats op de 

eerste zondag van augustus. (beschermde datum) 

Initieel zal deze wedstrijd op één dag worden gespeeld. Indien te veel deelnemers kan worden 

beslist deze wedstrijd te spreiden over meerdere dagen. Hiervoor dient een consensus te bestaan 

tussen de verschillende sportkoepel-raden.   

 

De stelregels zijn als volgt: 

 

1. Bepalen wedstrijdterrein: 

a. De V.F.H. vzw zal, na ontvangst der kandidaturen, een volgordelijst opstellen van 

clubs die in aanmerking komen ter organisatie van de inter-club. 

b. Bij deze clubs dienen alle disciplines te kunnen laten plaatsvinden. 

 

2. Organisatie: 

a. De inschrijvingsgelden gaan integraal naar de V.F.H. vzw 

b. De V.F.H. vzw zorgt voor de gebruikelijke trofeeën en aandenkens. 

c. De V.F.H. vzw zorgt voor bekendmaking via affiches. 

d. De V.F.H. vzw betaald de keurders. 

e. De plaatselijke club stelt haar wedstrijdterreinen ter beschikking en zorgt voor de 

nodige accommodaties. (kantine, wedstrijdmaterialen e.d.) 

 

3. Inschrijvingen: 

a. Elke club, lid van de V.F.H. vzw, kan meerdere ploegen inschrijven per discipline.  

b. Ploegen bestaan uit maximaal 4 en minimaal 3 leden van de club die hen inschrijft. 

c. Ploegen moeten uit 3 verschillende leden bestaan, dit van één dezelfde club zo niet 

is deze ploeg niet meer exact voor de prijsuitreiking. 

d. Indien een ploeg van 4 waarvan 1 speler met 2 honden deelneemt , moet verplicht 

het slechtste resultaat van deze 2 wegvallen. Reden: anders zitten we in 

overtreding op punt b hierboven.  

e. Zal bij de dag berekening die persoon met twee honden,de hond( combinatie )met 

het minst aantal punten niet mee verrekend worden bij de berekening van de drie 

beste. 

f. Inschrijvingen gebeuren zoals normaal. Echter één discipline afhankelijk 

inschrijvingsblad per ploeg, met vermelding ploegnaam. 

g. Het normale inschrijvingsgeld blijft van kracht al zal, ongeacht het aantal 

deelnemers per ploeg, voor 4 deelnemers per ploeg worden aangerekend. 

 

     4.De Wedstrijd: 

 

h. In de discipline gehoorzaamheid zal een zodanig programma uitgewerkt worden dat 

gevorderden / ereklasse wedstrijdspeler(s) kunnen deelnemen.  

i. Beginners moeten minimum 3 maal de overgangspunten naar gevorderden 

voorleggen. 

j. De nodige moeilijkheidsgraad moet echter ook kunnen worden ingebouwd. 

k. Voor gehoorzaamheid is dit een programma tussen gevorderden en ereklasse. 
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1 Voorstelling van de hond.                          30 

2 Blijven liggen.                                                                                      30 

3 Weigering voedsel                                    30 

4 Lawaai en/of bewegingen.                                                             30 

5 Onaangelijnd volgen.                                30 

6a Komen op bevel.                                     15 

6b Terug naar plaats.                                   15 

7 Onderbreking.                                                                                30 

8 Houdingen                                                                               30 

9 Apport / Zoek     30 

10 Algemene houding. 50 

TOTAAL ..................................................................... 320 punten 
 
 
 
 

Begrippen: 

 

 Alle oefeningen worden uitgevoerd zonder leiband. 

 Leiband kan wel omgedaan worden ( veiligheid / groepsoefeningen ) 

 Leiband kan wel omgedaan worden ( tussen twee oefeningen)( vrije 

keuze geleider ) 

 Woord en teken mag steeds samen gegeven worden. 

 Aantal bij bevelen: max 3 dit bij iedere oefening. 

 Aantal toestellen: 

 Onderbreking: zone 5 meter : 1 hindernis is toegelaten ( oordeel 

keurder ) 

 Onderbreking :houding wordt getrokken. ( niveau ereklasse )  

 Komen / terug  : ereklasse: 3 hindernissen toegelaten. 

 Een toestel : aangeduide / oproepplaats wordt niet aanzien als 

hindernis. 

 Alle oefeningen beginnen en eindigen in grondstelling. 

 De oefeningen weigeren voedsel en lawaai / beweging, hierin hebben 

de keurders een keuze ofwel een groepsoefening ofwel een individuele 

oefening.   
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1. Voorstelling van de hond /  30 punten. 
 

Niveau ereklasse  
 
 
Op de door de ringmeester aangeduide plaats begroeten keurder en geleider elkaar met een 

handdruk, hond in zithouding aan de voet en leiband om de hals. De geleider wordt gevraagd 

het gebit van de hond te tonen. Hij blijft hiervoor naast de hond staan. De voortanden, linker 

en rechterkant van het gebit moeten getoond worden.  De geleider zal de hond het 

opgedragen bevel geven ( liggen – zit – rechtstaan ) is toegestaan.  De keurder vraagt of men 

de hond mag betasten, de keurder mag de flank van de hond betasten. Afschermen niet 

toegelaten. Op een teken wordt de grondstelling terug aangenomen. Tussen het begin en het 

eindsignaal zal de geleider niet meer tegen zijn hond praten. 

 

 

Verliespunten 
 

 

Voorstelling v/d hond.                         30 ptn 

 
A Verandering van houding 2 

B Bijbevel  ( max 3 ) 2 

C Geen BBV: 5 sec. 2 

D Geen grondstelling  2 

E Volgt richtlijnen niet 2 

F Voert oefening niet correct uit 2 

G Uiteinde leiband buiten de hand 2 

H Leiband niet in juiste hand 2 

I Moedwillige aanraking 2 

J Gel. niet op juiste plaats/verplaatsing 2 

K Hond belonen voor einde oefening 2 

L Hond neemt bevolen houding niet aan. 5 

M Helpen van de hond 15 

N Hond angstig 15 

O Hond agressief 15 

P Gebit niet getoond 20 

Q Geen betasten 20 

R Hond buiten de aangeduide plaats  (cirkel ) 20 

S Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 
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2. Blijven liggen (in groep)   30 punten 

 
   Niveau gevorderden / ereklasse  

 
Tussen 2 op het terrein gematerialiseerde parallelle lijnen (lijnen 1 en 2), stellen de geleiders 

zich met de hond in grondstelling tussen de lijnen   met 3 meter tussenafstand, halsband 

rond de eigen hals. De parallelle lijnen liggen 1,5 meter uit elkaar (zie schets). 

Na het beginsignaal bevelen de geleiders hun hond te liggen. 

Begeven zich buiten de lijnen in gewone pas en plaatsen zich in de nabijheid van de honden 

zoals aangegeven door de keurder, aangezicht naar de honden.   Na 1 minuut en op een 

teken plaatsen de geleiders zich opnieuw naast hun hond, bevelen deze in grondstelling, en 

wachten op het eindsignaal. 

 
 

Verliespunten: 
 

 

Blijven liggen (in groep).                         30 ptn 

 
A Verandering van houding  2 

B Vertrek vóór de hond volledig ligt 2 

C Bijbevel  ( max 3 ) 2 

D Geen grondstelling  2 

E Geen BBV: 5 sec. 2 

F Leiband niet om de hals 2 

G Volgt richtlijnen niet 2 

H Voert oefening niet correct uit 2 

I Hond belonen voor einde oefening 2 

J Verpl. hond binnen lijnen(tijdens minuut) 10 

K Hond stoort naastliggende honden 15 

L Geleider stoort andere honden 15 

M Verandering van houding tijdens de minuut 30 

N Verplaatsing hond buiten lijnen (tijdens min.) 30 

O bijbevel tijdens de minuut 30 

P Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats) 30 

Q Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



versie 2018 

 

3.Weigering voedsel /  30 punten.   

 
Niveau gevorderden / ereklasse 
 
De geleider neemt met de hond plaats in een cirkel of vakken ( groepsoefening ), de houding 

wordt bepaald door de keurders, leiband rond de eigen hals. Na het beginsignaal verlaat hij 

de cirkel / vak en plaatst zich met het aangezicht naar de hond. De ringmeester zal de hond 

voedsel aanbieden 10 cm voor de hond op een voorwerp dat op de grond  geplaatst wordt. 

Op een teken plaatst de geleider zich opnieuw naast de hond en beveelt de hond in 

grondstelling indien nodig. 

 

 

 

 

 

 

Verliespunten:  
 

 

Weigering voedsel                                   30 ptn 

 
A Verandering van houding 2 

B Geleider vertrekt voor hond bevolen houding heeft aangenomen 2 

C Bijbevel  ( max 3 ) 2 

D Geen grondstelling  2 

E Geen BBV: 5 sec. 2 

F Leiband niet om de hals 2 

G Volgt richtlijnen niet 2 

H Voert oefening niet correct uit 2 

I Hond belonen voor einde oefening 2 

J Herplaatsing ( max 3 ) 3 

K Verplaatsing hond ( binnen de aangeduide plaats ) 5 

L Hond agressief 15 

M Hond buiten de aangeduide plaats 30 

N Bijbevel bij het eten 30 

O Hond likt of eet voedsel 30 

P Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats) 30 

Q Herplaatsing meer dan 3 30 

R Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 
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4.Lawaai en/ of beweging /  30 punten  

 
Niveau gevorderden / ereklasse 
 

De geleider neemt met de hond plaats in een cirkel of vakken ( groepsoefeningen ), de 

houding wordt bepaald door de keurders, leiband rond de eigen hals. Na het beginsignaal 

verlaat hij de cirkel / vak en plaatst zich met het aangezicht naar de hond. daarna beweegt 

de ringmeester een lawaai makend en / of bewegend voorwerp.. 

Dit lawaai makend bewegend voorwerp mag geen bedreiging zijn voor de hond.  Op een 

teken plaatst de geleider zich opnieuw naast de hond en beveelt de hond in grondstelling 

indien nodig. 

 

 

 

Verliespunten: 
 

 

Lawaai en / of beweging.                       30 ptn 

 
A Verandering van houding 2 

B Geleider vertrekt voor hond bevolen houding heeft aangenomen 2 

C Bijbevel  ( max 3 ) 2 

D Geen grondstelling  2 

E Geen BBV: 5 sec. 2 

F Leiband niet om de hals 2 

G Volgt richtlijnen niet 2 

H Voert oefening niet correct uit 2 

I Hond belonen voor einde oefening 2 

J Herplaatsing ( max 3 ) 3 

K Verplaatsing hond ( binnen de aangeduide plaats ) 5 

L Hond angstig 15 

M Hond agressief 15 

N Hond buiten de aangeduide plaats 30 

O Bijbevel tijdens lawaai of beweging 30 

P Herplaatsing meer dan 3 30 

Q Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats) 30 

R Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 
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4. Onaangelijnd volgen / 30 punten.  
 

 Niveau gevorderden / ereklasse 

 
Men vertrekt met de hond aan de voet. De schouder van de hond is steeds op kniehoogte van 

de geleider. Paaltjes, hindernissen enz... dienen door de geleider en  hond gerond binnen 

een maximumafstand van 2 meter, de pijltjes dienen verplicht gevolgd te worden.  Bij een 

stopbord kan de keurder beslissen om de hond een houding te laten aannemen ( Bv. zit – lig – 

recht ) 
 

Het parcours (max. 100 meter) dient door de keurders zo opgesteld dat de moeilijkheden voor 
zowel links- als rechtsvolgende honden ongeveer dezelfde zijn. Hetzelfde tempo dient 
aangehouden tijdens hetzelfde traject indien er tijdens de wandeling wordt stilgestaan zal de 
keurder onmiddellijk afbellen. Men vertrekt met de hond aan de voet er zijn drie 
snelheidswisselingen die kunnen toegepast worden ( gewone pas, vertraagde pas en looppas ) . 
Er moet wel een duidelijk zichtbaar snelheidsverschil zijn bij de uitvoering van verschillende 
passen. Dezelfde snelheid dient aangehouden bij elke pas 

Bij hindernissen die kunnen genomen worden door begeleider en hond worden vooraf geen 
bevelen toegelaten. 1 bevel toegelaten wanneer de hond de hindernis alleen dient te nemen. 
Indien een geleider het STOP bordje negeert en de maximumafstand van 2 meter overschrijd 
zal dit bestraft worden met meer dan 2 meter, en dit met verlies van alle punten. 
 

Het  parcours wordt  beëindigd in  grondstelling. Hiertoe mag  een  mondeling bevel  gegeven 
worden indien de hond volledig rond de geleider draait alvorens aan de voet te gaan zitten zal dit 
aanzien worden als een afwijking ( ½ meter ).  

Verliespunten: 
 

 

Onaangelijnd volgen.                                30 ptn 

 
A Verandering van houding 2 

B Geleider /hond vertrekt voor bevel 2 

C Bijbevel (max.3) 2 

D Afwijking : 1/2 M. 2 

E Geen grondstelling  2 

F Geen BBV: 5 sec. 2 

G Tempo: geen gew. pas, / onnatuurlijke houding of gang  2 

H Omzien naar hond 2 

I Hond hindert geleider  2 

J Volgt richtlijnen niet 2 

K Voert oefening niet correct uit 2 

L Hond belonen voor einde oefening 2 

M Hindernis niet genomen 5 

N Meer dan 2 meter 30 

O Meer dan 1/2 m. gedurende. 2 m. 30 

P Hond verandert van gekozen zijde 30 

Q Stilstaan 30 
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R Pijltje bevindt zich tussen meester en hond 30 

S Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 

 

 6 a. Komen op bevel en 

 6 b. Terugsturen  plaats  15/15 punten. 
 

Niveau gevorderden / ereklasse     
 
 
De ringmeester duidt op het terrein aan de geleider de oproepplaats (voor de geleider) en 

de aflegplaats (voor de hond) aan. De aflegplaats is een aangeduide plaats op het 

terrein. De afstand tussen oproepplaats en aflegplaats bedraagt max. 20 meter. 

Hindernissen (max 3 ) toegelaten oordeel keurder.  De geleider plaatst zich met de hond 

in grondstelling op de oproepplaats. Op een teken begeeft hij zich met de hond naar de 

aflegplaats. Daar maakt hij de hond duidelijk dat dit zijn plaats is. Bevelen en een 

hulpmiddel zoals leiband of matje...zijn toegelaten. Leiband rond de hals (indien niet 

gebruikt als hulpmiddel) neemt de geleider met de hond de grondstelling aan, en geeft te 

kennen dat hij klaar is. Hier begint de oefening.  

Na het beginsignaal: 

beveelt hij de hond te liggen,begeeft zich voorwaarts en in gewone pas naar de 
oproepplaats, plaatst zich met het aangezicht naar zijn hond. 
Telkens op een teken beveelt hij: de hond in voorzit, de hond aan de voet. 

 

Eindsignaal voor het eerste deel van de oefening. De geleider krijgt maximum 5 seconden om 
zijn hond te belonen, de grondstelling terug aan te nemen, en te kennen te geven klaar te 

zijn voor het 2de deel van de oefening.  Voor het beginsignaal voor het 2de deel van de 
oefening, mag de geleider zich achter de hond plaatsen (dit is geen verplichting) en stuurt 

de hond terug naar de aflegplaats, na het beginsignaal van het 2e deel.  Op een teken 
plaatst de geleider zich naast de hond in de uitgangspositie zodat de hond indien die 
gedraaid ligt zich aan de voet van zijn meester dient te plaatsen en neemt de 
grondstelling aan.   Maximum tijd tussen het naar de plaats terugsturen en het liggen op 
deze plaats bedraagt 30 sec. 

 

Verliespunten: 
 

 

Komen op bevel.                                           15ptn 

 
A Verandering van houding  2 

B Geleider vertrekt vóór hond volledig ligt 2 

C Hond vertrekt voor bevel  2 

D Bijbevel  ( max 3 ) 2 

E Geen voorzit 2 

F Geen grondstelling  2 

G Hindernis niet genomen  2 

H Volgt richtlijnen niet 2 

I Voert oefening niet correct uit 2 

J Leiband niet om hals ( niet als hulpmiddel ) 2 

K Hond belonen voor einde oefening 2 
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L Geen BBV: 5 sec. 2 

M Verplaatsing hond buiten de aangeduide plaats 2 

N Herplaatsing (max 3) 3 

O Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats) 15 

P Tijd groter dan 30 sec. of doet niet 15 

Q Herplaatsing meer dan 3 15 

R Geleider of Hond voert oefening niet uit 15 
 

 

 
Verliespunten: 

 

 

Terug naar plaats.                                            15ptn 

 
A Verandering van houding  2 

B Hond vertrekt voor bevel  2 

C Bijbevel  ( max 3 ) 2 

D Geen voorzit 2 

E Geen grondstelling  2 

F Hindernis niet genomen  2 

G Volgt richtlijnen niet 2 

H Voert oefening niet correct uit 2 

I Leiband niet om hals ( niet als hulpmiddel ) 2 

J Hond belonen voor einde oefening 2 

K Geen BBV: 5 sec. 2 

L Verplaatsing hond buiten de aangeduide plaats 2 

M Herplaatsing (max 3) 3 

N Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats) 15 

O Hond ligt niet op juiste plaats 15 

P Tijd groter dan 30 sec. of doet niet 15 

Q Herplaatsing meer dan 3 15 

R Geleider of Hond voert oefening niet uit 15 
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7. Onderbreking /  30 punten. 
 

Niveau gevorderden / ereklasse     

 
 
Hindernissen zijn toegelaten 1 meter voor of na de onderbrekingszone. 

Maar niet tussen de 5 m zone, en zullen moeten uitvoerbaar zijn voor ieder ras.  De 

ringmeester duidt aan de geleider de oproepplaats aan voor de geleider, en de beginplaats voor 

de hond. Tussen beide punten is met 2 tekens een onderbrekingszone gematerialiseerd met een 

diepte van 4 meter. De keurders zullen na deze onderbrekingszone 2 extra lijnen voorzien en dit 

per 1/2meter.De hond moet zich ook steeds tussen de zijdelingse lijnen bevinden zo niet verlies 

alle punten!. 

De geleider plaatst zich met de hond in grondstelling op de oproepplaats. Op een teken 

begeeft hij zich met de hond naar de beginplaats. Hier mag hij bevelen geven, praten met de 

hond, deze aanraken. Neemt de geleider met de hond grondstelling aan, en geeft te kennen 

dat hij klaar is.  

Hier begint de oefening. 
 

Na het beginsignaal zal de geleider: de hond de verplichte houding doen aannemen zich voorwaarts 

naar de oproepplaats begeven, zich met het aangezicht naar zijn hond plaatsen. 

Vanaf het ogenblik dat de geleider de hond heeft bevolen naar zich toe te komen mag de 

geleider de hond de opgedragen beginhouding doen aannemen ( bij een blijf bevel of stopbevel 

moet de hond staan) ( anders zal de hond de opgedragen beginhouding moeten aannemen ) 
Deze houding dient aangenomen met de vier poten (voeten) tussen de twee merktekens en 
gedurende 5 seconden. Bijbevel is verplicht indien de aangeduide stand niet is 
ingenomen. Telkens op een teken :beveelt hij de hond in voorzit te komen, neemt de 
grondstelling aan. Wanneer de hond stil staat voor de onderbrekingszone is dit verlies van alle 
punten. De max. tijd tussen het roepen van de hond en de voorzit is 30 sec. 

 

Verliespunten: 
 

 

Onderbreking.                                             30 ptn 

 
A Verandering van houding 2 

B Hond vertrekt voor het bevel 2 

C Bijbevel (max.3) 2 

D Geen voorzit 2 

E Geen grondstelling  2 

F Hindernissen niet genomen  2 

G Geen 5sec. in bevolen houding 2 

H Geen bijbevel (houdingtussenlijnen) 2 

I Hond belonen voor einde oefening 2 

J Verplaatsing hond buiten de aangeduide plaats 2 

K Andere houding tussen de lijnen of voert oef. niet correct uit 2 

L Herplaatsing (max.1)  5 
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M Hond buiten 5 meter zone per 1/2 meter 10 

N Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats) 30 

O Hond buiten de 6 meter zone of buiten de zijdelingse lijnen 30 

P Hond volledig stil voor eerste lijn 30 

Q Buiten tijd    30 

R Verplichte houding niet bevolen, 30 

S Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 

   
 

 

 

8. Houdingen / 30 punten.  
 

Niveau gevorderden/ ereklasse     
 
Bij het begin van de oefening bevindt de geleider zich, hond aan de voet en leiband rond de 

eigen hals, op de voor de hond aangeduide plaats.   Na het beginsignaal beveelt de geleider de 

bevolen stand en begeeft zich naar de door de ringmeester aangeduide plaats, aangezicht naar 

de hond. Staan, zitten en liggen worden in willekeurige volgorde, zoals bepaald door de 

keurders, bevolen door de ringmeester bij middel van een plaatje of bordje met tekening van 

de hond. Elke houding dient aangenomen gedurende vijf seconden. Wanneer de bevolen 

houding reeds foutief door de hond werd aangenomen, wordt deze overgeslagen met verlies 

van alle punten voor deze houding. Op een teken plaatst de geleider zich terug naast de hond, 

en beveelt deze (indien nodig) in grondstelling.  De door de geleider gegeven bevelen 

bestaan uit een woord en/ of gebaar.    

De duur van het gebaar mag echter de lengte van het mondelinge bevel niet overschrijden     

De keurders zullen instaan voor het plaatsen van de lijnen (1/2 tot 2 meter) 

 

 

Verliespunten: 
 

 

 

Houdingen                                   30 ptn 

 
A Verandering van houding  2 

B Bijbevel: voor of na  2 

C Bijbevel 1° Houd (max. 3 ) 2 

D Bijbevel 2° Houd (max. 3 ) 2 

E Bijbevel 3° Houd (max. 3 ) 2 

F Geen BBV: 5 sec. 2 

G Geen grondstelling, 2 

H Hond buiten per 1/2 Meter  1° Houding  2 

I Hond buiten per 1/2 Meter  2° Houding  2 

J Hond buiten per 1/2 Meter  3° Houding  2 

K Leiband niet rond de hals 2 
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L Volgt richtlijnen niet 2 

M Voert oefening niet correct uit 2 

N Hond belonen voor einde oefening 2 

O Herplaatsing ( max 3 ) 3 

P Hond komt bij meester na de houdingen  5 

Q Hond kan 1 ° Houding niet uitvoeren 10 

R Hond kan 2 ° Houding niet uitvoeren 10 

S Hond kan 3 ° Houding niet uitvoeren 10 

T Herplaatsing meer dan 3 30 

U Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats) 30 

V Verpl.hond m. dan 2m.(1ste houd.) 30 

W Verpl.hond m. dan 2m. (2de houd.) 20 

X Verpl.hond m. dan 2m. (3de houd.) 10 

Y Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 

 

 

 

 

9. Zoek => Apport  /  30 punten. 
 
    
Niveau gevorderden/ ereklasse     
 
 

Zoekapport: 
 

De hond wordt in grondstelling geplaatst op de door de ringmeester aangeduide plaats, na het 

beginsignaal voert de geleider de verdere richtlijnen van de ringmeester uit. 
 
Hindernissen zijn toegelaten bij een zoek apport maar moet uitvoerbaar zijn voor ieder ras. 
Het apport zal volgens de richtlijnen van de ringmeester worden geplaatst, gegooid, of 
achtergelaten worden. 
 
Als de begeleider zijn handen voor de neus van de hond houd, om geur te geven mag de kop 
van de hond hierbij niet vast gehouden worden. 
 
Hond raapt apport op voordat de geleider op zijn aangeduide plaats is, dan mag deze hond 
niet meer herplaatst worden. 

Indien de hond met het apport bij de geleider is voordat deze geleider zijn aangeduide plaats 
heeft bereikt zal dit bestraft worden met verlies van alle punten. 

 
Herplaatsing kan en mag enkel en alleen als de hond zijn aangeduide plaats volledig 
heeft verlaten en de geleider nog in het bezit is van het apport. 

 Het opzoekvoorwerp mag iets anders zijn als apport, doch moet eigendom zijn van de   

 liefhebber, en heeft de max. afmetingen van 30x30 cm.  De meester zal steeds in het zicht   

 van de hond blijven. 
De tijd is bepalend volgens de moeilijkheidsgraad tussen het apportbevel en het ogenblik dat 

de apport zich los in de hand(en) van de geleider bevind.Op een teken beveelt de geleider de 
hond aan de voet in grondstelling. 
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Verliespunten: 

 

 

 Zoekapport                                       30 ptn 

 
A Verandering van houding 2 

B Hond vertrekt te vroeg 2 

C Bijbevel  ( max 3 ) 2 

D Geen voorzit 2 

E Geen grondstelling  2 

F Hond laat apport vallen  2 

G Apportbevel voor de apport voll. Stil 2 

H Volgt richtlijnen niet 2 

I Voert oefening niet correct uit 2 

J Leiband niet rond de hals 2 

K Hond belonen voor einde oefening 2 

L Verplaatsing hond buiten de aangeduide plaats 2 

M herplaatsing (max 3) 3 

N Niet over lijn geworpen ( max 1 ) 5 

O Laat apport niet los  15 

P Apport in muil binnen tijd ( niet bij geleider ) 15 

Q Verplaatsing geleider (met 2 voeten binnen of buiten kader) 30 

R Buiten tijd / Hond komt met apport geleider niet op aangeduide plaats 30 

S Niet over lijn geworpen (na herkansing max 1 ) 30 

T Geleider of Hond voert oefening niet uit 30 
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10. Algemene houding /  50 punten. 
 
 
 
   

1 Algemeen gedrag van de geleider. 

 

 

 

A Ontbreken van werkboekje of inentingsboekje. 

 

5  

B Te laat komen op de wedstrijd zonder geldige reden. 5  

C Niet - reglementaire leiband. 5  

D Iedere oefening die de geleider niet wil uitvoeren. 5  

 

E 
Geleider spreekt tijdens tijdens een oefening tegen 

medespelers,ringpersoneel of toeschouwers. 

 

5 
 

F Geleider traint. 5  

G Onsportief gedrag (binnen en buiten terrein). 5  

H Omgang meester-hond. 5  

I Poging tot bedrog. (voedsel geluidmakende voorwerpen in de zakken). 15  

J Ongeoorloofd gedrag van speler t.o.v. keurders. 50  

2 Algemeen gedrag van de hond.  

K Behoefte op het terrein. 15  

L De Hond verlaat het terrein (per keer). 5  

M Agressieve hond (1 x toepasbaar). 15  

3 Gedrag van hond en geleider.  

N Algemene verzorging van de hond. 5  

O Hinderlijke hond. 5  

P Angstig werken van de hond. 15  

Q Betreden of verlaten wedstrijdterrein met onaangelijnde hond. 5  

 

 


