Wedstrijdreglement
Gehoorzaamheid

Vlaamse Federatie voor Hondensport
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➢ ALGEMENE REGELS : Zie inwendig reglement VFH vzw.
➢ INRICHTENDE CLUBS :
➢ Betalen een bedrag….per keurder aan het V.F.H. , dit bedrag kan jaarlijks
worden aangepast.
➢ Eten en drank van de keurders zijn ’s morgens en ’s middags ten laste van de
inrichtende clubs.
➢ Zijn verantwoordelijk voor de inrichting van een wedstrijdsecretariaat, indien de
inrichtende clubs beroep moeten doen op derden zal er een vergoeding
aangerekend worden.
➢ Dit voor secretariaat / ringmeester (s) “
➢ Het uur en de volgorde van deelneming aan de wedstrijd wordt voor elke
deelnemer bepaald door het keurdersecretariaat.
➢ De inschrijvingsbladen dienen op het keurdersecretariaat ten laatste drie weken
voor de wedstrijddatum aanwezig te zijn.

Voor de oefeningen in groep dient

gestreefd naar maximaal zeven deelnemers.
➢ Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de controle van
inentingsboekje en werkboekje. Inentingsboekjes worden na controle terug
gegeven aan de deelnemers.
➢ Onregelmatigheden worden gemeld op de voorbereide keurdersbladen. Deze
keurdersbladen kunnen afgehaald worden van internet (www.hondensportvfh.be)
en dienen ter beschikking gesteld aan de keurders op de dag van de wedstrijd.
➢

De keurdersbladen worden tijdens het jaar bijgehouden door de secretaris.

➢

Deze laatste bewaart ze tot na het kampioenschap van het volgende jaar.

➢ Voor de berekening van de behaalde punten per deelnemer is het gebruik
van een formulier gewenst.
➢ Voor elke deelnemer stelt het secretariaat een blad op met het behaalde
resultaat en de gemaakte fouten per oefening en vult het werkboekje in.
➢ Stellen ter beschikking van de keurders: een ringmeester nummers, genummerd
van 1 tot en met 7.
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➢ De nummers worden ½ h. voor de reeks aan de spelers gegeven.
➢ een ontsmettingsmiddel voor het wassen van de handen,bordjes / plaatjes (voor
de houdingen) met afbeelding van een hond in staande, liggende en zittende
houding.
➢ Een bak of schaal voor het persoonlijk apport, matje en leiband van de speler.

➢ KEURDERS:
➢ Keurders die een wedstrijd moeten keuren en daardoor zelf niet kunnen
deelnemen, kunnen indien zij genoteerd staan op een deelnemers formulier deze
wedstrijd ook inbrengen indien zij niet aan voldoende wedstrijden komen voor
het kampioenschap.
➢ Punten kunnen slechts afgetrokken worden volgens het bestraffingsysteem
voorzien op het puntenblad.
➢ Voor wat betreft de individuele oefeningen en de groepsoefeningen keuren beide
keurders samen.
➢ Wanneer de puntenbladen uithangen kan de commissaris van de club de punten
nakijken en eventuele opmerkingen maken en deze bespreken met de keurder
(na de eerstvolgende groep)
➢ De voorstelling van de hond is voor alle wedstrijdklassen de eerste oefening. De
keurders bepalen de volgorde individuele oefeningen / groepsoefeningen, en
binnen elke categorie de volgorde van uit te voeren oefeningen.
➢ Lawaai en / of beweging is in de beginnersklasse steeds de laatste van de
groepsoefeningen.
➢ Bij gelijke punten wordt één bijkomende oefening aangeduid, door trekking uit de
individuele oefeningen uitgezonderd de volgoefening .
➢ Dit om de winnaar aan te duiden.
➢ Oefeningen op tijd worden niet uitgevoerd bij gelijke punten enkel op
strafpunten.

3
Versie 2022

➢

DE RINGMEESTER.

➢ Voert de door de keurder (s) opgelegde opdrachten uit.
➢ Leidt bij de groepsoefeningen de deelnemers volgens nummer naar de aangeduide
plaats.
➢ Moet eventuele opmerkingen doorgeven aangaande een speler, indien de keurder
de fout niet heeft gezien (tussen 2 oefeningen door)
➢ DEELNEMERS.
➢ Door zijn inschrijving verklaart elke deelnemer zich akkoord met alle
reglementen en richtlijnen.
➢

Alle inschrijvingen dienen het keurder secretariaat te bereiken ten laatste 3
weken vóór de wedstrijddatum.

➢

Iedere deelnemer moet aanwezig zijn ½ uur, voor het begin van zijn reeks.

➢

Een speler die niet tijdig aanwezig is ½ uur, voor het begin van zijn reeks -5
punten afgetrokken (algemene houding).

➢ Een speler die aankomt als zijn reeks reeds aangevangen heeft, wordt uitgesloten
voor de wedstrijd van die dag indien dit gebeurt zonder geldige reden.
➢ Weigering de nummer te dragen en mishandeling van de hond op of naast het
terrein hebben de onmiddellijke uitsluiting van verdere deelneming aan de wedstrijd
tot gevolg, met verlies van alle punten.
➢ Enkel niet-metalen, niet-rekbare (dus lederen enz...),leibanden die los rond de hals
hangen zijn toegelaten (draainagel wordt aanvaard). Geen karabijnhaak,
papegaaienbek, prikband enz...
➢ Bijtende honden worden onmiddellijk uitgesloten van verdere deelneming aan de
wedstrijd, en worden vermeld in het keurdersrapport.
➢ Zieke honden zijn niet toegelaten.
➢ Loopse teven worden uitgesloten van de wedstrijd.
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➢ Het is verboden met een loopse teef in de onmiddellijke nabijheid van
wedstrijdaccommodaties te vertoeven.

➢

RICHTLIJNEN

➢ Elke oefening begint en eindigt met een hoorbaar signaal van een keurder.
➢

Alle andere uitleg of bevelen gebeuren door de ringmeester volgens de
richtlijnen van de keurders.

➢ Voor het begin van elke oefening begeeft de geleider zich met de hond naar een
door de keurders (ringmeester) op het terrein aangeduide plaats.
➢ Elke oefening begint en eindigt in grondstelling, d.w.z. met de hond in
zithouding aan de voet.
➢ Buiten de oefening voorstelling van de hond, is het moedwillig aanraken van de
hond tijdens de oefeningen verboden.
➢ Bij iedere andere oefening zal het moedwillig aanraken bestraft worden met
verliespunten ( Bv ) voert oefening niet correct uit.
➢ De naam van de hond mag voor of na het (woord en of teken) gegeven worden.
➢ Leiband in de hand betekent dat het uiteinde van de leiband zich binnen de
palm van de gesloten hand bevindt, zonder uitstekende lussen, aan de kant van
de hond.
➢ Het woord dat door de geleider gebruikt wordt om zijn hond een bevel te laten
uitvoeren is vrij.
➢ Voorbeeld: om de hond te laten rechtstaan zijn zowel “recht”, “sta” of
“rechtstaan” of een ander bevel toegelaten. Ook “liggen en blijven liggen”,
“zitten en blijven zitten” enz...zijn toegelaten.
➢ Eventuele bij bevelen dienen gegeven te worden binnen de 5 seconden na het
initiële bevel.
➢ Langgerekte bevelen worden aanzien als een bij – bevel.
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➢ Tijdens de volgoefeningen dient de arm aan de kant van de hond vast tegen het
lichaam te zijn, of licht zwaaiend naast het lichaam te worden gehouden.
➢ De gekozen houding bij het begin van de oefening is verplicht voor de volledige
oefening.
➢ Het tempo van de oefening moet van begin tot het einde steeds hetzelfde zijn.
➢ Tempowisseling wordt bestraft behalve wanneer vereist.
➢ Bij oefeningen waarin de hond verplicht is binnen een vierkant, binnen een
cirkel, achter een lijn enz...te blijven wordt een poot (of poten) op de lijn als
correct aangerekend.
➢ Verplaatsing :een, twee, drie poten buiten de aangeduide plaats.
➢ Herplaatsing : Hond is volledig buiten de aangeduide plaats , geleider nog niet op
zijn plaats.
➢ Verplaatsing binnen de kader of cirkel zal bestraft worden volgens strafbepaling bij
de oefeningen waar dit niet toegelaten is.
➢ Vrijwillige weigering om een wedstrijdoefening uit te voeren betekent het
verlies van alle punten voor deze oefening.
➢ Bijkomend verliespunten zullen worden aangerekend voor algemene houding.
➢ Voedsel, geluid makende, of geur verspreidende voorwerpen in de zakken zijn
verboden , dit zal bestraft worden algemene houding.
➢ Het apport en alle andere voorwerpen in de zakken worden bij het betreden
van het terrein weggelegd in een hiervoor door de inrichters opgestelde kist,
doos... Apporten uit glas of metaal zijn niet toegelaten.
➢ GSM zijn toegelaten op het terrein, echter bij het afgaan zal dit bestraft
worden algemene houding.

➢ Voor wat betreft de grondstelling : Hond moet duidelijk met twee poten binnen de
aangeduide plaats zitten , dit voor alle klassen.
➢ Bij beginners en gevorderden wordt er nog een tolerantie van 45 graden
toegelaten.
➢ In de ereklasse is een perfecte grondstelling vereist.
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➢ Voor wat betreft de voorzit : Hond moet duidelijk met twee poten binnen de
aangeduide plaats zitten.
➢ Bij beginners en gevorderden wordt er nog een tolerantie van 45 graden
toegelaten.
➢ In de ereklasse is een perfecte voorzit vereist.
➢ Bevelen en ( Bij ) bevelen bestaan uit:
➢ Beginners / Gevorderden :
➢ Mondeling bevel en lichaam teken, het lichamelijk teken mag het mondeling
bevel niet overschrijden anders langgerekt bevel.
➢ Ereklasse:
➢ Mondeling bevel of lichamelijk teken.
➢ Samen een woord en lichamelijk teken uitvoeren zal aanzien worden als een bij –
bevel.
➢ Tussen de oefeningen in, mag de hond terug onder appèl geplaatst worden.
➢ Afbrekende kritiek kan ten alle tijden bestraft worden.
➢ De keurders moeten via een merkteken, de plaats van de hond en de
geleider aangeven.
➢ De keurdersraad duid zelf de keurders aan voor de wedstrijden, de clubs zullen
op voorhand verwittigd worden door het keurderssecretariaat.
➢ Elke oefening moet doenbaar zijn voor elke deelnemende hond.
➢ Een trap wordt niet als hindernis aanschouwd in de wandeling.
➢ Houdingen zijn verboden in een waterbak. (hygiënische redenen)
➢ Vuurwapens zijn verboden.
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Verduidelijking van volgende begrippen:

➢ Hond hindert geleider: Wanneer een hond de geleider duidelijk hindert en de
geleider geen normaal tempo kan aanhouden, gedurende zijn volgoefening.
➢ Angstig werken: Wanneer een hond angstig gedrag vertoond ( Bv. vluchten of
ernstige onderdanigheid vertoond.
➢ Agressieve hond: Is een hond die duidelijk gromt en neiging vertoond om te
bijten bij benadering van vreemd persoon of hond.

➢ Agressie :Geleider en hond verwijderen van het terrein, keurder noteert de
feiten in keurdersrapport.

➢ Bij iedere oefening waarvan de geleider zich niet hoeft te verplaatsen mag er
geen bevel meer geven na het signaal van de keurder.
➢

Bij iedere oefening waarvan de geleider zich moet verplaatsen mag een bevel
geven na het signaal van de keurder.

➢ Apport uit muil van de hond sleuren zal bestraft worden.
➢ Hond weigert apport los te laten na de voorziene opgelegde tijd.
➢ Geleider krijgt dan 1 minuut de tijd om alsnog het apport in zijn / haar bezit te
krijgen.
➢

Dit moet wel gecontroleerd en zichtbaar op het terrein gebeuren.

➢ Indien het apport niet binnen de voorziene tijd in het bezit is van de geleider zal
deze combinatie het terrein moeten verlaten.
➢ Verliespunten : niet van toepassing ( / )
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➢ Leibanden:
➢ Beginners:
➢ Leibanden worden door geleider enkel afgedaan bij de opgedragen voorziene
oefeningen, de geleider is tevens verplicht om met leiband het terrein te
betreden en verlaten.
➢ Gevorderden:
➢ De geleider is verplicht om met leiband het terrein te betreden en verlaten.
➢ Tussen de oefeningen zal de leiband telkens opnieuw aangedaan worden
➢ Alle oefeningen worden uitgevoerd zonder leiband.
➢ Ereklasse :
➢ De geleider is verplicht om met leiband het terrein te betreden en verlaten.
➢ Alle oefeningen worden uitgevoerd zonder leiband.

Overgangscriteria naar een hogere categorie.
➢ Verplichte overgang:
➢ Is enkel de geselecteerde winnaar van het kampioenschap, deze winnaar is
verplicht om het sportjaar dat er op volgt een reeks hoger aan te treden.
➢ Winnaar kampioenschap beginners gaat naar gevorderden, of bij een gelijkheid van de
hoogste score gaan alle gelijk geëindigde over naar de gevorderde klasse.
➢ Winnaar kampioenschap gevorderden gaat naar ereklasse, of bij een gelijkheid van de
hoogste score gaan alle gelijk geëindigde over naar ereklasse.
➢ Liefhebbers beginnersklasse die minstens 3 x 245 scoren moeten eveneens
overgaan, ongeacht het aantal seizoenen.
➢ Liefhebbers die minstens 3 x 300 scoren moeten eveneens overgaan,
ongeacht het aantal seizoenen.
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➢ Vrijwillige overgang:
➢ Kan enkel als een speler beginnersklasse ten minste 1 x 245 punten heeft
behaald.
➢ Kan enkel als een speler gevorderdenklasse ten minste 1 x 300 punten heeft
behaald.
➢ Deze overgangen zullen vermeld worden in de persoonlijke wedstrijdboekjes.
➢ De ereklasse is toegankelijk door honden zoals bepaald in bevordering overgang.

Combinaties aangesloten andere federaties.
➢ Indien een combinatie reeds heeft aangetreden binnen een andere federatie.
➢ Zal VFH deze combinatie verplichten aan te treden, in die bepaalde klasse waar
de combinatie heeft deelgenomen.
➢ Deze combinatie zal een erkend attest van socialisatie voorleggen.
➢ VFH combinaties die geslaagd zijn in hun socialisatietest, hebben de keuze
mogelijkheid om te starten.
•

Starten in de beginners klasse.

•

Starten in de gevorderde klasse.

➢ Combinaties die starten in de gevorderde klasse kunnen nadien, geen beroep
meer doen op beginners klasse.

➢ Kampioenschap
➢ Geselecteerde liefhebbers kunnen deelnemen aan het kampioenschap VFH.
➢ Wanneer een deelnemer de helft (+1) van de wedstrijden in dezelfde klasse
gespeeld heeft is hij of zij geselecteerd voor deelname aan het kampioenschap.
Voorbeeld = ( 9 kalenderwedstrijden ) wordt dan ( 9 delen door 2 = 4.1/2
wedstrijden ), steeds afronden naar boven wordt dan (5 wedstrijden) (+1)
=dan ( 6 wedstrijden voor geselecteerd te worden )
➢ De niet geselecteerden mogen deel nemen voor de dag uitslag.
➢ Echter moeten alle deelnemer in het bezit zijn van een socialisatie attest.
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➢ V.F.H. supercup.

➢ De winnaar van de supercup:
➢ In iedere reeks is diegene die gedurende het hele seizoen minstens de helft (+1)
van de wedstrijden in dezelfde klasse en het minst aantal punten behaald heeft.

➢ Minimale wedstrijdbenodigdheden /per terrein.
➢ 1 ringmeester + 1 X ontsmettingsmiddel (emmer water)
➢ bordjes met pijltjes voor de wandeling :
➢ 5 x 90° links – 5 x 90° rechts - 5 x 180° links – 5 x 180° rechts - 3 stoppen –
2 starten mand of doos voor apport en doos voor persoonlijke bezittingen
➢ 6 vierkante kaders met 1 meter zijde + 3 vierkante kader met 1,50 meter zijde.
➢ 5 koorden van 6 meter + 2 koorden van 7 meter + 4 koorden van 30 meter
➢ 3 cirkels van 1,50 meter diameter + 1 cirkel van 3,00 meter diameter
➢ set vierkante plaatjes met nummers 1 tot en met 7 allerhande toestellen om te
gebruiken als hindernis.
➢ allerhande toestellen om te gebruiken als geluid plaatjes met duidelijke foto’s van
honden voor de houding: liggen – rechtstaan – zitten
➢ Indien er op twee terreinen wordt gespeeld moet de inrichtende club
zorgen dat bovenstaande benodigdheden in tweevoud zijn.
Max 7 vakken en per vak = Lengte is 3.00 meter en Breedte is 1.50 meter
1.

1

2

3

4

5

6

7

2.
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I. BEGINNERS.

INDIVIDUELE OEFENINGEN
Voorstelling van de hond ................................................. 30
Volgen aangelijnd(met pijltjes) ........................................ 30
Houdingen .................................................................... 30
Apporteren ................................................................... 15
Komen op bevel ............................................................ 15
Terug naar plaats .......................................................... 15

punten
punten
punten
punten
punten
punten

OEFENINGEN IN GROEP (maximaal 7 honden).
Blijven liggen ................................................................ 30
Weigering voedsel.......................................................... 30
Lawaai en / of beweging ................................................. 30
Algemene houding ......................................................... 40
TOTAAL

punten
punten
punten
punten

265 punten

II. GEVORDERDEN.
INDIVIDUELE OEFENINGEN.
Voorstelling van de hond ............................................. 30 punten
Houdingen ................................................................ 30 punten
Weigeren voedsel ....................................................... 30 punten
Lawaai en / of beweging .............................................. 30 punten
On aangelijnd volgen .................................................. 30 punten
Komen op bevel / Terugsturen naar plaats (2 x 15 punten)30 punten
Onderbreking............................................................. 30 punten
Opzoeken van verloren apport ...................................... 30 punten
OEFENINGEN IN GROEP (maximaal 7 honden).
Blijven liggen ............................................................. 30 punten
Algemene houding

50 punten

TOTAAL .................................................................. 320 punten
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III. EREKLASSE.

INDIVIDUELE OEFENINGEN.

Voorstelling van de hond ...................................................... 30 punten
On aangelijnd volgen ........................................................... 30 punten
Houdingen woord of ( teken liefhebber in het zicht van de hond) .30 punten
Weigering voedsel ............................................................... 30 punten
Lawaai en / of beweging ....................................................... 30 punten
Komen op bevel / terugsturen naar plaats 2 x 15 punten ........... 30 punten
Onderbreking ..................................................................... 30 punten
Zoek of werpapport ............................................................. 30 punten
OEFENING IN GROEP.
Blijven liggen ...................................................................... 30 punten
Algemene houding ............................................................... 50 punten
TOTAAL ............................................................................... 320 punten

Voorstelling van de hond ( beginners )
Op de door de ringmeester op het terrein aangeduide plaats, grote cirkel of vierkant.
Eventueel een toestel, begroeten keurder en geleider elkaar met een aanraking, hond
in grondstelling.
De keurder controleert eerst de leiband, leiband wordt niet meer
afgedaan. Aan de geleider wordt dan gevraagd het gebit van de hond te
tonen. Hiervoor mag de leiband op de grond gelegd worden met de
voet erop.
De voortanden, linker en rechterkant van het gebit moeten getoond worden.
Daarna zal de keurder vragen de hond te mogen betasten.
De geleider zal de hond bevelen recht te staan en mag met de vlakke hand de muil van de
hond afschermen en hem geruststellend toespreken (geen bevelen)
Max 3 x bijbevel kan de geleider geven om de hond recht te laten staan, indien de hond niet
recht staat zal de keurder / ringmeester de hond betasten in de houding waarin de hond zich
bevind .De keurder mag de flank van de hond betasten. Op een teken wordt de grondstelling
terug aangenomen.
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Voorstelling van de hond (gevorderden )
Op de door de ringmeester op het terrein aangeduide plaats, grote cirkel of vierkant.
Eventueel een toestel, begroeten keurder en geleider elkaar met een handdruk, hond in
grondstelling.
De keurder controleert eerst de leiband , leiband wordt afgedaan in de gevorderde klasse.
Aan de geleider wordt dan gevraagd het gebit van de hond te tonen.
De voortanden, linker- en rechterkant van het gebit moeten getoond worden.
De keurder zal vragen om de hond te mogen betasten.
De geleider zal de hond bevelen recht te staan en mag met de vlakke hand de muil van de
hond afschermen en hem geruststellend toespreken (geen bevelen).
Max 3 x bijbevel kan de geleider geven om de hond recht te laten staan, indien de hond niet
recht staat zal de keurder / ringmeester de hond betasten in de houding waarin de hond zich
bevind .De keurder mag de flank van de hond betasten. Op een teken wordt de grondstelling
terug aangenomen.

Voorstelling van de hond ( ereklasse )
Op de door de ringmeester op het terrein aangeduide plaats, grote cirkel of vierkant.
Eventueel een toestel, begroeten keurder en geleider elkaar met een handdruk, hond in
grondstelling.
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. Max 3 x bijbevel kan de geleider geven om de hond de opgedragen houding aan
te laten nemen, indien de hond de bevolen houding niet aanneemt zal de keurder /
ringmeester de hond betasten in de houding waarin de hond zich bevind.
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.
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VERLIESPUNTEN:

Voorstelling v/d hond.

30 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Bij -bevel ( max 3 ) alle klassen

2

2

2

C

Geen BBV: 5 sec.

2

2

2

D

Geen grondstelling

2

2

2

E

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

F

Voert oefening niet correct uit

2

3

3

G

Uiteinde leiband buiten de hand

2

2

/

H

Leiband niet in juiste hand

2

2

/

I

Moedwillige aanraking bij afschermen hond

2

2

/

J

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

K

Hond neemt houding niet aan.

2

3

3

L

Geleider Helpt de hond houding aannemen

2

5

5

M Gebit niet getoond

5

10

20

N

Geen betasten

5

10

20

O

Hond loopt weg.

10

20

30

P

Hond afschermen

/

/

30

Q

Geleider of Hond voert oefening niet uit

30

30

30
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Blijven liggen ( beginners )
Tussen 2 op het terrein gematerialiseerde parallelle lijnen, stellen zich de geleiders in
lijn op met 3 meter tussenafstand, halsband in de hand.
De parallelle lijnen liggen 1,5 meter uit elkaar.
Na het beginsignaal bevelen de geleiders hun hond te liggen, en plaatsen zich vóór hun
hond, achter de lijn, aangezicht naar de hond. De leiband mag niet gespannen zijn,
tijdens de verplaatsing mogen de geleiders omkijken naar hun hond. Als de hond
verandert van houding tijdens de minuut ( kan de geleider 3 x een extra BBV geven
om de hond opnieuw te laten liggen )
Na 1 minuut en op een teken plaatsen de geleiders zich opnieuw naast hun hond,
bevelen deze in grondstelling op teken van de keurder, en wachten op het eindsignaal.
Zie schets voor info.

Blijven liggen ( gevorderden)
Tussen 2 op het terrein gematerialiseerde parallelle lijnen, 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.
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 1minuut en op een teken plaatsen de geleiders zich opnieuw naast hun hond,
bevelen deze in grondstelling op teken van de keurder, en wachten op het eindsignaal.
Zie schets voor info.

Blijven liggen ( ereklasse )
Tussen 2 op het terrein gematerialiseerde parallelle lijnen , stellen de geleiders zich met
de hond in grondstelling tussen de lijnen met 3 meter tussenafstand.
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 zoals aangegeven door de
ringmeester.
Maximale tijd 2 minuten, tijd bepalend door keurder.
Op een teken plaatsen de geleiders zich opnieuw naast hun hond, bevelen deze in
grondstelling op teken van de keurder, en wachten op het eindsignaal.
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VERLIESPUNTEN:
Blijven liggen

30 punten

B

G

E

A

Verandering houding

2

2

2

B

Vertrekt voor de hond volledig ligt

2

2

2

C

Bijbevel (max.3) alle klassen

2

2

2

D

Geen grondstelling

2

2

2

E

Geen BBV 5 Sec.

2

2

2

F

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

G

Uiteinde leiband buiten de hand

2

/

/

H

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

I

Voert oefening niet correct uit

2

3

3

J

Leiband niet in de hand / Gevorderden rond de hals

2

2

/

K

Gespannen leiband

3

/

/

L

Verplaatsing hond binnen de lijnen

3

5

5

M Geleider of hond stoort andere honden

3

5

5

N

Verplaatsing hond buiten de lijnen

5

30

30

O

Veranderen houding tijdens liggen ( Max 3 x BBV )

10

30

30

P

Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats )

30

30

30

R

Bijbevel meer dan 3

/

30

30

Q

Geleider of Hond voert oefening niet uit

30

30

30

Weigering voedsel ( beginners )
Hier worden 2 parallelle lijnen gebruikt.
De geleiders plaatsen zich, hond in zithouding aan de voet, achter de tweede lijn met
een tussenafstand van 3 meter.
De ringmeester bevindt zich met het voedsel achter lijn 1.
Na het beginsignaal zal de ringmeester het voedsel gedurende ongeveer 5 seconden en
op minimum 15 cm afstand het voorwerp op de grond plaatsen.
De geleider aan wiens hond het voedsel zal aangeboden worden, mag zijn hond bevelen
geven tot de ringmeester lijn 1 overschrijdt.
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Indien ringmeester lijn 1 overschrijdt, kan de geleider nu 3 extra bijbevelen gegeven
hierdoor verhindert geleider de hond om voedsel te eten , bijbevelen of gebruik van
leiband worden aanzien als een BBV. Dit kan Maximaal 3 x in de beginnersklasse
Als voedsel mag gebruikt worden: alles wat niet bedorven is en geen gevaar inhoud
voor de hond. Zie schets voor informatie.

Weigering voedsel ( gevorderden )
De geleider neemt met de hond plaats in een cirkel of vierkant, de houding wordt
bepaald door de keurders.
Leiband rond de eigen hals. ( indien geleider leiband mee heeft )
Na het beginsignaal verlaat hij de cirkel of vierkant en plaatst zich met het aangezicht
naar de hond. De aangeduide plaats cirkel of vierkant voor de hond moet 1,50 meter
groot zijn. Indien er geopteerd wordt voor een toestel, moet dit in een cirkel of vierkant
geplaatst worden.(1,50 meter ).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. Deze oefening wordt vrij bepaald door de keurders van
dienst, de richtlijnen in verband met deze oefening zullen door de ringmeester op de
wedstrijd worden meegedeeld. Indien deze oefening gecombineerd wordt met een
andere oefening, gebeurt dit altijd op het einde van de oefening.
Als voedsel mag gebruikt worden alles wat niet bedorven is, en geen gevaar inhoud
voor de hond.

Weigering voedsel ( ereklasse )
De geleider neemt met de hond plaats in een cirkel of vierkant, de houding wordt
bepaald door de keurders, leiband rond de eigen hals. Na het beginsignaal verlaat hij
de cirkel of vierkant en plaatst zich in opdracht van de ringmeester.
De aangeduide plaats cirkel of vierkant voor de hond moet 1,50 meter groot zijn.
Indien er geopteerd wordt voor een toestel, moet dit in een cirkel of vierkant geplaatst
worden.(1,50 meter ). 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.
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Deze oefening wordt vrij bepaald door de keurders van dienst, de richtlijnen in
verband met deze oefening zullen door de ringmeester op de wedstrijd worden
meegedeeld. Indien deze oefening gecombineerd wordt met een andere oefening,
gebeurt dit altijd op het einde van de oefening.
Als voedsel mag gebruikt worden alles wat niet bedorven is, en geen gevaar inhoud
voor de hond.

VERLIESPUNTEN:

Voedsel weigeren

30 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Geleider vertrekt voor hond houding heeft aangenomen

/

2

2

C

Bijbevel max 3 voor en na

2

2

2

D

Geen grondstelling

2

2

2

E

Geen BBV 5 Sec.

2

2

2

F

Uiteinde leiband niet in de hand

2

/

/

G

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

H

Voert oefening niet correct uit

2

3

3

I

Herplaatsing ( Gev.max 3 )( Ere. max 1 )

/

3

3

J

Verplaatsing hond ( binnen de aangeduide plaats )

2

5

5

K

Verplaatsing hond ( buiten de aangeduide plaats )

/

30

30

L

Bijbevel ( Beginners extra 3 / weigeren voedsel )

10

30

30

M

Hond likt of eet voedsel

30

30

30

N

Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats )

/

30

30

O

Meer dan (3) of (1) herplaatsing

/

30

30

P

Geleider of Hond voert oefening niet uit

30

30

30
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Lawaai en of beweging (beginners )
De geleiders plaatsen zich, hond in zithouding aan de voet, achter de tweede lijn met
een tussenafstand van 3 meter.
Na het beginsignaal beweegt de ringmeester een lawaai makend of bewegend
voorwerp. Ringmeester achter lijn 1 ( lawaai eerst voordoen op 10meter )
Afstand in het midden van de wachtende honden en daarna hond voor hond dit op
minimum 1,50 meter afstand van de hond).
Dit lawaai makend bewegend voorwerp mag geen bedreiging zijn voor de honden.
Zie schets voor informatie.

Lawaai en of beweging (gevorderden )
De ringmeester duid de aangeduide plaats aan voor hond en geleider.
De geleider neemt met de hond plaats in grondstelling ,de houding wordt bepaald door
de keurder (s ). De aangeduide plaats voor de hond is een cirkel of vierkant en moet
1,50 meter groot zijn. Na het beginsignaal verlaat, geleider de cirkel of vierkant en
plaatst zich met het aangezicht naar de hond.
Daarna beweegt de ringmeester een lawaai makend 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. Indien deze oefening wordt gecombineerd met een andere
oefening, gebeurt dit altijd op het einde van de oefening.

Lawaai en of beweging (ereklasse )
De ringmeester duid de aangeduide plaats aan voor hond en geleider.
De geleider neemt met de hond plaats in grondstelling , de houding daarna wordt
bepaald door de keurders. De aangeduide plaats voor de hond is een cirkel of vierkant
en moet 1,50 meter groot zijn. Indien er geopteerd wordt voor een toestel, moet dit in
een cirkel of vierkant (1,50 meter ) geplaatst worden.
Na het beginsignaal verlaat geleider, de cirkel of vierkant en plaatst zich met het
aangezicht naar de hond. daarna beweegt de ringmeester een lawaai makend of
bewegend voorwerp.
Dit lawaai makend bewegend voorwerp mag geen bedreiging zijn voor de hond.
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Op een teken plaatst de geleider zich opnieuw naast de hond en beveelt de hond in
grondstelling indien nodig. Indien deze oefening wordt gecombineerd met een andere
oefening, gebeurt dit altijd op het einde van de oefening.

VERLIESPUNTEN:
Lawaai en / of beweging.

30 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Geleider vertrekt voor hond houding heeft aangenomen

/

2

2

C

Bijbevel (max.3) alle klassen

2

2

2

D

Geen grondstelling

2

2

2

E

Uiteinde leiband buiten de hand

2

/

/

F

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

G

Geleider praat tijdens oefening

2

/

/

H

Geen BBV 5 Sec.

2

2

2

I

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

J

Voert oefening niet correct uit

2

3

3

K

Herplaatsing Gev. ( max 3 ) Ere. ( max 1 )

/

3

3

L

Verplaatsing hond ( binnen de aangeduide plaats )

2

5

5

M

Gespannen leiband

3

/

/

N

Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats )

/

30

30

O

Bijbevel bij lawaai of beweging

/

30

30

P

Meer dan (3) of (1) herplaatsing

/

30

30

Q

Geleider of Hond voert oefening niet uit

30

30

30

Volgen aangelijnd ( beginners )
Het parcours met max. 2 hindernissen dat geleider ook kan nemen(maximum 50 meter)
dient door de keurders zo opgesteld dat de moeilijkheden voor links- als rechtsvolgende
honden ongeveer dezelfde zijn. Het wordt afgelegd in gewone pas, hetzelfde tempo
dient aangehouden gedurende de hele oefening. Men vertrekt met de hond in
grondstelling.
De leiband hangt steeds los rond de hals en ontspannen tussen hond en geleider.
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Het uiteinde van de leiband bevindt zich in de hand langs de kant van de hond.
Paaltjes, hindernissen enz...dienen door geleider en hond gerond binnen een
maximumafstand van 2 meter (aangeduide weg!).
Bij een hindernis die kan genomen worden door begeleider en hond worden vooraf geen
bevelen toegelaten.
Indien echter enkel de hond de hindernis moet nemen is een bevel 1 meter voor en 1
meter na toegelaten. Rukken aan de lijn wordt als bij - bevel bestraft. Verplichte stop
is toegelaten.Indien een geleider het STOP bordje negeert zal dit bestraft worden.
Stilstaan: zal bestraft worden, de geleider moet binnen de 5 sec. de volgoefening
opnieuw aanvatten.
Zo niet zal deze combinatie bestraft worden met verlies van alle punten.
Aangeduide weg niet gevolgd: zal bestraft worden per keer en per niet genomen pijltje.
Geleider neemt pijltje verkeerd, of pijltje bevindt zich tussen meester en hond.
Hond veranderd van gekozen zijde, de geleider mag zijn hond al wandelend langs de
juiste zijde plaatsen, en de volgoefening verderzetten.
De wandeling mag uitgelopen worden ongeacht het aantal afwijkingen doch met verlies
van de punten.
Wanneer blijkt hond niet onder controle toch afbellen, geleider wandelt meer dan 2
meter uit de wandelrichting. (Aangeduide weg )
Het parcours wordt beëindigd in grondstelling, hiertoe mag een mondeling bevel
gegeven worden.

Volgen on aangelijnd ( gevorderden )
Het parcours met hindernissen, zowel met als zonder geleider te nemen (maximum 50
meter) dient door de keurders zo opgesteld dat de moeilijkheden voor links- als
rechtsvolgende honden ongeveer dezelfde zijn.
Het wordt afgelegd in gewone pas, zonder leiband ,verplichte stop is toegelaten.
Hetzelfde tempo dient aangehouden gedurende de hele oefening.
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Er is één snelheidswisselingen toegelaten, die kan opgedragen worden ( gewone pas,
vertraagde pas en looppas )
Er moet wel een duidelijk zichtbaar snelheidsverschil zijn bij de uitvoering van
verschillende tempo’s.
Men vertrekt met de hond in grondstelling , leiband om de hals ( indien geleider zijn
leiband mee heeft )
Paaltjes dienen door geleider en hond gerond binnen een maximumafstand van 2
meter, de pijltjes dienen steeds in de goede richting genomen worden.
Bij een hindernis die kan genomen worden door begeleider en hond worden vooraf geen
bevelen toegelaten.
Indien echter enkel de hond de hindernis moet nemen is één bevel 1 meter voor en 1
meter na toegelaten.
Indien een geleider het STOP bordje negeert zal dit bestraft worden.
Stilstaan: zal bestraft worden, de geleider moet binnen de 5 sec. de volgoefening
opnieuw aanvatten.
Zo niet zal deze combinatie bestraft worden met verlies van alle punten.
Aangeduide weg niet gevolgd: zal bestraft worden per keer en per niet genomen pijltje.
Geleider neemt pijltje verkeerd, of pijltje bevindt zich tussen meester en hond.
Hond veranderd van gekozen zijde, de geleider mag zijn hond al wandelend langs de
juiste zijde plaatsen, en de volgoefening verderzetten. ( max. 5 meter )
Wanneer blijkt hond niet onder controle toch afbellen, geleider wandelt meer dan 2
meter uit de wandelrichting. (Aangeduide weg )
Het parcours wordt beëindigd in grondstelling, hiertoe mag een mondeling bevel
gegeven worden.

Volgen on aangelijnd ( 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. zitten – liggen – rechtstaan )
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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 stap.
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:
Volgoefeningen

30 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Geleider / hond vertrekt vóór bevel

2

2

2

C

Bijbevel (beg.max5) en ( gev / ere max. 3 )

2

2

2

D

Afwijking 1 /2M, ( per keer )

2

2

2

E

Geen grondstelling

2

2

2

F

Omzien naar de hond ( per keer )

2

2

2

G

Hond hindert geleider ( per keer )

2

2

2

H

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

2

2

2

I

Naast hindernis ( per keer )

2

2

2

J

Uiteinde leiband buiten of leiband niet in juiste hand

2

/

/

K

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

L

Volgt richtlijnen niet ( per keer )

2

3

3

M

Voert oefening niet correct uit. ( per keer )

2

3

3
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N

Leiband gespannen of (gevorderden leiband aan ) ( per keer )

3

30

/

O

Aangeduide weg niet gevolgd ( per keer )

3

5

30

P

Stilstaan ( per keer )

3

5

30

Q

Hond verandert van gekozen zijde ( per keer )

3

5

30

R

Pijltje bevindt zich tussen meester en hond ( per keer )

3

5

30

S

Geleider negeert stopbordje ( per keer )

3

5

30

T

Hond verandert van gekozen zijde meer dan 5 m. ( ere. 2 meter )

30

30

30

U

Leiband gespannen meer dan 5 meter

30

/

/

30

30

30

W Blijven stilstaan na 5 sec. regel

30

30

/

X

Meer dan 2 meter buiten aangeduide weg

30

30

30

Y

Geleider of Hond voert oefening niet uit

30

30

30

Meer dan½ meter. gedurende. 5 meter ( beginners / gevorderden )
V

Meer dan ½ meter gedurende 2 meter ( ereklasse )

Houdingen ( beginners )
Houdingen op de grond dienen uitgevoerd te worden in een vierkant van 1,50 meter.
Houdingen die op een toestel uitgevoerd worden, hier zal de keurder rekening moeten
houden met de grote van het toestel.
Hierdoor mogen slechts op een te klein toestel ½ meters aangerekend worden als de
hond de grond raakt.
Bij een te kleine hindernis zullen de keurder het gematerialiseerd vierkant voorzien.
Hond zit in grondstelling.
Na het beginsignaal plaatst de geleider de hond in de te nemen houding en plaatst zich
buiten het vierkant vóór of naast de hond.
Leiband in de hand, gespannen leiband wordt bestraft.
Vrijwillige aanraking zal ook bestraft worden.
Staan, zitten en liggen worden in willekeurige volgorde getoond, bepaald door de
keurders, en getoond door de ringmeester bij middel van een plaatje of bordje met
tekening van de hond.
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Bevelen : 1 per houding en ( max 3 Bij – Bevelen ) per houding.
Bij – bevelen voor aanvang houdingen en na de houdingen ( max 3 ).
Indien de gevraagde beginhouding niet is aangenomen na de drie voor opgelegde bij –
bevelen, zullen de houdingen aanvatten.
In de houding die is aangenomen, als de begin houding foutief is ingenomen zal er
verder gegaan worden met de daarop volgende houding.
Houdingen gaan pas in na het omdraaien van het eerste bordje door de ringmeester.
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.
Bij het einde van de oefening plaatst de geleider zich naast de hond na een teken
neemt die de grondstelling aan.
Samen gebruik van woord en lichaamsteken is toegelaten, echter de duur van het
lichaamsteken mag de lengte van het mondelinge bevel niet overschrijden.
Langgerekte bevelen en lichaamsgebaren worden aanzien als een bij – bevel

Houdingen ( gevorderden )
Bij het begin van de oefening bevindt de geleider zich, hond aan de voet in
grondstelling en leiband rond de eigen hals, op de voor de hond aangeduide plaats.
Na het beginsignaal beveelt de geleider de bevolen houding aan en begeeft zich naar de
door de ringmeester aangeduide plaats. (ongeveer 5 meter vóór de hond).
Aangezicht naar de hond, staan, zitten en liggen worden in willekeurige volgorde, zoals
bepaald wordt door de keurders, en getoond door de ringmeester bij middel van een
plaatje of bordje met tekening van de hond.
Houdingen gaan pas in na het omdraaien van het eerste bordje door de ringmeester.
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.
Houdingen op de grond dienen uitgevoerd te worden in een vierkant van 1,50 meter.
Houdingen die op een toestel uitgevoerd worden, hier zal de keurder rekening moeten
houden met de grote van het toestel.
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Hierdoor mogen slechts op een te klein toestel ½ meters aangerekend worden als de
hond de grond raakt. Bevelen : 1 per houding en ( max 3 Bij – Bevelen ) per houding.
Bij – bevelen voor aanvang houdingen en na de houdingen ( max 3 ).
Indien de gevraagde beginhouding niet is aangenomen na de drie voor opgelegde bij –
bevelen. Zullen de houdingen aanvatten in de houding die is aangenomen, als de begin
houding foutief is aangenomen zal er verder gegaan worden met de daarop volgende
houding. Houdingen gaan pas in na het omdraaien van het eerste bordje door de
ringmeester. Indien de hond zich heeft verplaatst buiten de aangeduide plaats, doch
binnen de 2 meterzone ( aangeduide lijnen ) kunnen de houdingen aanvatten, mits
aftrek van punten per ½ meter. Indien de hond zich heeft verplaatst buiten de
aangeduide lijnen ( 2 meter zone ) zal de hond herplaatst moeten worden. ( max 3 )
Langgerekte bevelen en lichaamsgebaren worden aanzien als een bij – bevel.
Op een teken plaatst de geleider zich terug naast de hond, en beveelt deze (indien
nodig) in grondstelling. Samen gebruik van woord en lichaamsteken is toegelaten,
echter de duur van het lichaamsteken mag de lengte van het mondelinge bevel niet
overschrijden. De keurders zullen instaan voor het plaatsen van de lijnen buiten de
aangeduide plaats, (1/2 meter tot 2 meter

Houdingen ( ereklasse ) ( woord of teken )
Bij het begin van de oefening bevindt de geleider zich, hond in grondstelling aan de
voet op een voorziene plaats.
Na het beginsignaal beveelt de geleider de bevolen houding aan en begeeft zich naar de
door de ringmeester aangeduide plaats.
Staan, zitten en liggen worden in willekeurige volgorde bevolen, zoals bepaald door de
keurders. Houdingen gaan pas in na het omdraaien van het eerste bordje door de
ringmeester. Aangeduid door de ringmeester bij middel van een plaatje of bordje.
Elke houding dient aangenomen gedurende vijf (5 ) seconden, er mogen bewegingen
gemaakt worden op 3m. voor de hond.
Deze bewegingen mogen geen bedreiging betekenen voor de hond.
Wanneer de bevolen houding reeds foutief door de hond werd aangenomen, wordt deze
overgeslagen met verlies van punten voor deze houding.
Op een teken plaatst de geleider zich terug naast de hond, en beveelt deze (indien
nodig) in grondstelling.
Houdingen op de grond dienen uitgevoerd te worden in een vierkant van 1,50 meter
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Houdingen die op een toestel uitgevoerd worden, hier zal de keurder rekening moeten
houden met de grote van het toestel, ½meters mogen slechts aangerekend worden als
de hond de grond raakt.
Samen gebruik van woord en lichaamsteken, is verboden en zal bestraft worden met
verlies van punten op die houding en de daaropvolgende houdingen.
Bevelen : 1 per houding en ( max 2 Bij – Bevelen ) per houding.
Bij – bevelen voor aanvang houdingen en na de houdingen ( max 3 ).
Langgerekte bevelen of lichaamsgebaren worden aanzien als een bij – bevel.
Indien de gevraagde beginhouding niet is aangenomen na de drie voor opgelegde bij –
bevelen. Zullen de houdingen aanvatten in de houding die is aangenomen, als de begin
houding foutief is aangenomen zal er verder gegaan worden met de daarop volgende
houding. Indien de hond zich heeft verplaatst buiten de aangeduide plaats, doch binnen
de 2 meterzone ( aangeduide lijnen ) kunnen de houdingen aanvatten, mits aftrek van
punten per ½ meter. Indien de hond zich heeft verplaatst buiten de aangeduide lijnen (
2 meter zone ),zal de hond herplaatst moeten worden. ( max 1 )
De keurders zullen instaan voor het plaatsen van de lijnen buiten de aangeduide plaats,
(1/2 meter tot 2 meter)

VERLIESPUNTEN:
Houdingen

30 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Bijbevel: voor of na ( max 3 ) alle klassen

2

2

2

C

Bijbevel 1° Houd (max.3 )( beg. / gev. ) en ( ere . max 2 )

2

2

2

D

Bijbevel 2° Houd (max.3 )( beg. / gev. ) en ( ere . max 2 )

2

2

2

E

Bijbevel 3° Houd (max.3 )( beg. / gev. ) en ( ere . max 2 )

2

2

2

F

Geen BBV: 5 sec.

2

2

2

G

Geen grondstelling

2

2

2

H

Hond buiten per 1/2 Meter 1° Houding

2

2

2

I

Hond buiten per 1/2 Meter 2° Houding

2

2

2

J

Hond buiten per 1/2 Meter 3° Houding

2

2

2

K

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

L

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

M

Voert oefening niet correct uit

2

3

3
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N

Hond komt bij meester na de houdingen

2

3

5

O

Herplaatsing ( max 3 ) ( beg. / gev. ) en ( ere. max 1 )

2

3

3

P

Hond kan 1 ° Houding niet uitvoeren

10

10

10

Q

Hond kan 2 ° Houding niet uitvoeren

10

10

10

R

Hond kan 3 ° Houding niet uitvoeren

10

10

10

S

Verplaatsing Hond meer dan2m.(1de houd.)

/

30

30

T

Verplaatsing Hond meer dan2m.(2de houd.)

/

20

20

U

Verplaatsing Hond meer dan2m.(3de houd.)

/

10

10

V

Verkeerd gebruik woord of teken 1é Houd.

/

/

30

W

Verkeerd gebruik woord of teken 2é Houd.

/

/

20

X

Verkeerd gebruik woord of teken 3é Houd.

/

/

10

Y

Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats )

30

30

30

Z

Geleider of Hond voert oefening niet uit

30

30

30

Komen op bevel/terug naar plaats ( beginners )

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 op het terrein
gematerialiseerde cirkel of vierkant van 1.50 meter of een aangeduide plaats.
De afstand tussen de oproep- en de aflegplaats bedraagt +/- 5 meter.
Er is één hindernis toegelaten. De geleider plaats 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 ( niet samen ).
Leiband rond de hals 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, plaatst zich met het aangezicht
naar zijn hond.
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Telkens op een teken beveelt hij: de hond in voorzit, de hond in grondstelling.
Verplaatsen van voet ( en )( bij grondstelling ) zal aanzien worden als een Bij – bevel.
Maximum tijd tussen het roepen van de hond en de voorzit bedraagt 30 sec.
Eindsignaal voor het eerste deel van de oefening.
De geleider krijgt max. 5 seconden om zijn hond te belonen, de grondstelling terug aan
te nemen, en te kennen te geven klaar te zijn voor het 2e deel van de oefening.
Voor het beginsignaal voor het 2e deel van de oefening.
Plaatst de geleider zijn hond naast zich in grondstelling en stuurt zo de hond terug naar
de aflegplaats.
Het is voldoende dat de hond contact heeft met één poot binnen de aangeduide plaats.
Op een teken plaatst de geleider zich terug naast de hond, in de uitgangspositie.
Zodat de hond indien die gedraaid ligt, de grondstelling dient aan te nemen.
Indien de hond niet ligt op zijn plaats, zal dat aanzien worden met een andere houding.
Op een teken plaatst de geleider zich naast de hond in de uitgangspositie, en neemt de
grondstelling aan.
Maximum tijd tussen het naar de plaats terugsturen en het liggen op deze plaats
bedraagt 30 sec. Verplicht 3X bij – bevel geven indien de hond niet ligt.
Andere houding op de plaats , zal bestraft worden.

Komen op bevel/terug naar plaats ( gevorderden )

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 op het terrein
gematerialiseerde cirkel of vierkant van 1.50 meter of een aangeduide plaats.
De afstand tussen oproepplaats en aflegplaats bedraagt max. 20 meter.
Max een hoek van 90° toegelaten tussen aflegplaats en oproepplaats .
Er zijn maximum twee hindernissen toegelaten.
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 ( niet samen ).
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.
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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 in grondstelling.
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 2é
deel.
En stuurt zo de hond terug naar de aflegplaats.
Het is voldoende dat de hond contact heeft met twee poten binnen of op de aangeduide
plaats. Indien de hond niet ligt op zijn plaats, zal dat aanzien worden met een andere
houding. Op een teken plaatst de geleider zich naast de hond in de uitgangspositie, en
neemt de grondstelling aan.
Maximum tijd tussen het naar de plaats terugsturen en het liggen op deze plaats
bedraagt 30 sec. . Verplicht 3X bij – bevel geven indien de hond niet ligt.
Andere houding op de plaats, zal bestraft worden.

Komen op bevel/terug naar plaats ( ereklasse )
In tegenstelling tot de gevorderden wordt het komen en het terugsturen als één
oefening beschouwd.
Hindernissen zijn toegelaten, maar zullen moeten uitvoerbaar zijn voor ieder ras.
Ze bevinden zich in de looplijn van de hond.
De ringmeester duidt op het terrein de aflegplaats voor de hond aan.
De aflegplaats is een op het terrein gemerkt cirkel of vierkant, de aflegplaats kan ook
een toestel of hindernis zijn.
Daar maakt de geleider de hond duidelijk dat dit zijn plaats is.
Daarna neemt de geleider met de hond de grondstelling aan, en geeft te kennen dat hij
klaar is.
Hier begint komen op bevel.
Na het beginsignaal: beveelt de geleider de hond te liggen, begeeft zich voorwaarts
naar de oproepplaats.
Telkens op een teken beveelt hij, de hond in voorzit, de hond in grondstelling.
Maximum tijd tussen het roepen van de hond en de voorzit is 30 seconden.
Hier begint het terugsturen naar de plaats.
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De hond zit in grondstelling, de geleider heeft ( max 3 sec

) om zijn hond te sturen,

de hond wordt hierbij niet meer aangeraakt.
Het is voldoende dat de hond contact heeft met twee poten binnen of op de aangeduide
plaats.
Andere houding op de plaats, zal bestraft worden.
Op een teken plaatst de geleider zich naast de hond in de uitgangspositie, en neemt de
grondstelling aan. . Verplicht 3X bij – bevel geven indien de hond niet ligt.
Maximum tijd tussen het naar de plaats terugsturen en het liggen op deze plaats
bedraagt 30 sec.

VERLIESPUNTEN:
Komen op bevel.

15 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Bij - bevel ( beg.max.5 ) (gev. en ere. max 3 )

2

2

2

C

Hond vertrekt voor bevel

2

2

2

D

Geen voorzit

2

2

2

E

Geen grondstelling

2

2

2

F

Hindernis ( en ) niet genomen ( per keer )

2

2

2

G

Geleider vertrekt vóór hond volledig ligt

2

2

2

H

Herplaatsing ( beg. en gev. max 3)( ere. max 1 )

2

3

3

I

Geen BBV: 5 sec.

2

2

2

J

Leiband niet om hals ( hulpmiddel )

2

2

/

K

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

L

Verplaatsing hond buiten de aangeduide plaats

2

2

2

M

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

N

Voert oefening niet correct uit

2

3

3

O

Verplaatsing geleider (buiten aangeduide plaats)

15

15

15

P

Tijd groter dan 30 sec.

15

15

15

Q

Doet niet

15

15

15

R

Geleider of Hond voert oefening niet uit

15

15

15
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Terug naar plaats

15 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Bij - bevel (beg.max.5 )( gev.en ere.max 3. )

2

2

2

C

Hond vertrekt voor bevel

2

2

2

D

Geen grondstelling

2

2

2

E

Hindernis ( en ) niet genomen ( per keer )

2

2

2

F

Geen BBV: 5 sec.

2

2

2

G

Herplaatsing (beg.en gev.max 3)( ere.max1. )

2

2

2

H

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

I

Voert oefening niet correct uit

2

3

3

J

Leiband niet om hals ( hulpmiddel )

2

2

/

K

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

L

Hond komt bij meester na teken van keurder

2

3

5

M

Andere houding op de plaats

2

3

5

N

Verplaatsing geleider (buiten aangeduide plaats)

15

15

15

O

Hond niet op juiste plaats (buiten aangeduide plaats)

15

15

15

P

Tijd groter dan 30 sec.of doet niet

15

15

15

Q

Geleider of Hond voert oefening niet uit

15

15

15

Apporteren ( beginners )

De oefening wordt uitgevoerd met het persoonlijk apport.
De geleider plaatst zich, hond in grondstelling en leiband rond de hals, op een door de
ringmeester aangeduide plaats. Deze plaats bevindt zich op minimum 3 meter van een
op het terrein gematerialiseerde lijn , obstakels zijn toegelaten dit zonder verlies van
punten. Het apport zal recht vooruit, over een lijn, en binnen het zicht van de hond
worden geworpen of weggelegd.
M.a.w. er mag zich geen verplichte hindernis tussen hond en apport bevinden.
Max. afmetingen apport 30 x 30 cm.
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Na het beginsignaal mag de geleider geen blijf bevel meer geven.
Indien het apport volledig stilligt, het bevel tot apporteren geven.
Indien het apport weggelegd wordt mag de geleider een blijf bevel geven, na het begin
signaal dit voor dat die zijn hond verlaat.
Enkel mondelinge bij – bevelen mogen gebruikt worden, per bij – bevel.
Nadat de hond met het apport in de muil binnen de aangeduide plaats van de geleider
is gekomen, doch in voorzit , is één bevel tot zit is toegelaten.
De hond moet eerst gaan zitten pas daarna kan de geleider het apport aannemen,
indien het apport valt binnen de aangeduide plaats is dit geen bestraffing.
Apport laten vallen binnen de aangeduide plaats voordat de voorzit is aangenomen,
wordt bestraft. ( geen voorzit )
De geleider mag één voet verplaatsen binnen de aangeduide plaats om het apport
op te rapen.
Apport uit de muil van de hond sleuren zal bestraft worden.
De tijd tussen het apport bevel en het ogenblik dat het apport zich los in de hand(en)
van de geleider bevindt mag max. 45 sec. bedragen.
Herplaatsen kan enkel als de hond buiten zijn aangeduide plaats komt, en de geleider
nog in het bezit is van het apport.
Hond raapt apport op alvorens geleider op zijn aangeduide plaats is, ( apport is
weggelegd )
Op het teken beveelt de geleider de hond aan de voet in grondstelling en
wacht op het eindsignaal.

Apporteren ( gevorderden )

De keurders bepalen welke apporteer oefening er wordt uitgevoerd, volgens de staat
van het terrein.
Een werp of zoek apport , moet variëren over het hele sportseizoen.
De oefening wordt uitgevoerd met de persoonlijke apport.
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, de keurders voorzien twee
doorgangen, maar de oefening moet uitvoerbaar zijn voor ieder ras.
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Ook de startplaats kan een doolhof zijn, 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.
Nadat de hond met de apport in de muil in voorzit gekomen is, neemt de geleider deze
aan (één bevel tot loslaten is toegelaten).
Apport uit de muil van de hond sleuren zal bestraft worden.
Geleider mogen zich niet meer verplaatsen binnen zijn aangeduide plaats om het apport
op te nemen.
De tijd tussen het apportbevel en het ogenblik dat het apport zich los in de hand(en) van de
geleider bevindt zal door tijdsbepaling van de keurders gebeuren (minimum 30 sec).
Max. afmetingen apport 30 x 30 cm.
Herplaatsen kan enkel als de hond buiten zijn aangeduide plaats komt, en de geleider
nog in het bezit is van het apport.
Hond raapt apport op alvorens geleider op zijn aangeduide plaats is, ( apport is
weggelegd )
Op het teken beveelt de geleider de hond aan de voet in grondstelling en
wacht op het eindsignaal.

Apporteren ( ereklasse )

De keurders bepalen welke apporteer oefening er wordt uitgevoerd, volgens de staat van
het terrein.
Een werp of zoek apport , moet variëren over het hele sportseizoen.
De oefening wordt uitgevoerd met de persoonlijke apport.
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, de keurders voorzien één doorgang,
maar de oefening moet uitvoerbaar zijn voor ieder ras.
Ook de startplaats kan een doolhof zijn, 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.
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Nadat de hond met de apport in de muil in voorzit gekomen is, neemt de geleider deze
aan (één bevel tot loslaten is toegelaten).
Apport uit de muil van de hond sleuren zal bestraft worden.
Geleider mogen zich niet meer verplaatsen binnen zijn aangeduide plaats om het apport
op te nemen.
De tijd tussen het apport bevel en het ogenblik dat het apport zich los in de hand(en) van
de geleider bevindt zal door tijdsbepaling van de keurders gebeuren (minimum 30 sec).
Max. afmetingen apport 30 x 30 cm.
Herplaatsen kan enkel als de hond buiten zijn aangeduide plaats komt, en de geleider
nog in het bezit is van het apport.
Hond raapt apport op alvorens geleider op zijn aangeduide plaats is, ( apport is
weggelegd )
Op het teken beveelt de geleider de hond aan de voet in grondstelling en wacht op
het eindsignaal.
Op een teken beveelt de geleider de hond aan de voet in grondstelling.

VERLIESPUNTEN:
Apporteren:

beg.15 punten

Apporteren:

gev./ ere

30 punten

B

G

E

A

Verandering van houding

2

2

2

B

Hond vertrekt te vroeg

2

2

2

C

Bij -bevel beg. ( max 5 ) gev. en ere ( max 3 )

1

2

2

D

Geen voorzit

2

2

2

E

Geen grondstelling

2

2

2

F

Hond laat apport vallen ( beg. Buiten aangeduide plaats )

2

2

2

G

Apport bevel voor de apport voll. Stil

2

2

2

H

geen BBV 5 Sec.

2

2

2

I

Hindernis niet genomen bij werpapport

2

2

2

J

Hond belonen voor einde oefening

2

2

2

K

Verplaatsing hond buiten de aangeduide plaats

2

2

2

L

Herplaatsing beg. en gev. (max 3) ere. ( max 1 )

2

2

2

M

Niet over lijn geworpen beg. en gev. ( max 3) ere ( max 1 )

2

2

2
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N

Volgt richtlijnen niet

2

3

3

O

Voert oefening niet correct uit

2

3

3

P

Geleider sleurt apport uit muil

3

5

10

Q

Hond laat apport niet los

3

5

10

R

Apport in muil binnen tijd ( niet bij geleider )

3

10

10

S

Hond raapt apport op alvorens geleider op zijn plaats is

10

15

30

T

Buiten tijd

15

30

30

U

Niet over lijn geworpen (na herkansing)

15

30

30

V

Hond brengt verkeerd apport

/

/

30

W

Verplaatsing geleider ( buiten kader)

15

30

30

X

Geleider of Hond voert oefening niet uit

15

30

30

Onderbreking ( gevorderden )
De ringmeester duidt aan de geleider de oproepplaats (voor de geleider), de
beginplaats (voor de hond) aan.
De afstand tussen oproepplaats en beginplaats bedraagt ongeveer 20 meter.
De aangeduide plaats cirkel of vierkant voor de hond moet 1,50 meter groot zijn, de
aangeduide plaats kan ook een toestel zijn.
Tussen beide punten is met 2 lijnen een onderbrekingszone gematerialiseerd met
een diepte van 5 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!.
Bijkomende hindernissen en voedsel is niet toegelaten.
De geleider plaatst zich met de hond in grondstelling op de oproepplaats.
Op een teken begeeft hij zich met de hond naar de beginplaats, aangeduide plaats.
Hier mag hij bevelen geven, praten met de hond, deze aanraken.
Leiband rond de hals ( indien geleider leiband met zich mee heeft ), geeft de geleider
te kennen dat hij klaar is.
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Hier begint de oefening.
Na het beginsignaal zal de geleider: een bevel geven bepalend met een houding naar
keuze, ( liggen – zit – rechtstaan ).
Zich voorwaarts en in gewone pas 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 houding doen aannemen die gekozen is bij de beginfase.
Bij een blijf - bevel of stopbevel moet de hond staan , anders zal de hond de gekozen
houding moeten aannemen. Deze houding dient aangenomen met de vier poten
(voeten) binnen de twee lijnen en dit gedurende 5 seconden.
Telkens op een teken : beveelt hij de hond in voorzit te komen, neemt de grondstelling
aan. Bij- bevelen zullen bestraft worden , per bij – bevel.
De max. tijd tussen het roepen van de hond en de voorzit is 30 sec.

Onderbreking ( ereklasse )
De ringmeester duidt aan de geleider de plaats voor de hond aan ( beginplaats
onderbreking ) en oproepplaats de voor de geleider.
De aangeduide plaats cirkel of vierkant voor de hond moet 1,50 meter groot zijn, de
aangeduide plaats kan ook een toestel zijn. De afstand tussen oproepplaats en
beginplaats bedraagt ongeveer 30 meter. Tussen beide punten is met 2 lijnen een
onderbrekingszone gematerialiseerd met een diepte van 5 meter.
De hond moet zich ook steeds tussen de zijdelingse lijnen bevinden zo niet verlies alle
punten! Hindernissen zijn toegelaten 3 meter voor of na de onderbrekingszone, maar
niet tussen de 5 m zone, voedsel is niet toegelaten, en zal uitvoerbaar moeten zijn
voor ieder ras. Hindernissen die het zicht en de onderbrekingszone belemmeren, mogen
niet opgesteld worden, geleiders moeten de onderbrekingszone duidelijk kunnen
waarnemen. Hier begint de oefening: begin houding wordt bepaald door trekking, 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 verplichte opgedragen houding doen aannemen.
Bij een blijf - bevel of stopbevel moet de hond staan, anders zal de hond de
opgedragen beginhouding moeten aannemen.
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Bij-bevel is verplicht indien de keuze houding niet is ingenomen.
Telkens op een teken : beveelt hij de hond in voorzit te komen, neemt de grondstelling
aan. Bij- bevelen zullen bestraft worden.
De max. tijd tussen het roepen van de hond en de voorzit is 30 sec.
Gelijktijdig gebruik van woord en lichaamsteken, is niet toegelaten in ereklasse
en zal bestraft worden met verlies van alle punten.

VERLIESPUNTEN:
Onderbreking.

30 ptn

G

E

A

Verandering van houding

2

2

B

Hond vertrekt voor het bevel

2

2

C

Bijbevel ( max 3 ) alle klassen

2

2

D

Geen voorzit

2

2

E

Geen grondstelling

2

2

F

Hindernissen niet genomen

2

2

G

Geen 5sec. in bevolen houding

2

2

H

Hond belonen voor einde oefening

2

2

I

Verplaatsing hond buiten de aangeduide plaats.

2

2

J

Andere houding tussen de lijnen.

2

2

K

Volgt richtlijnen niet,

3

3

L

Voert oefening niet correct uit

3

3

M

Herplaatsing gev. (max.3) ere. ( max 1. )

3

3

N

Hond buiten 5 meter zone per ½ meter

10

/

O

Verplaatsing geleider ( buiten aangeduide plaats )

30

30

P

Hond buiten 6 meter zone of buiten de zijdelingse lijnen

30

30

Q

Hond volledig stil voor eerste lijn

30

30

R

Buiten tijd

30

30

S

Gelijk gebruik van woord en teken

/

30

T

Verplichte houding niet bevolen,

30

30

U

Geleider of Hond voert oefening niet uit

30

30
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Algemene houding.
Het gedrag van de geleider en de hond op en naast het terrein wordt
beoordeeld te aller tijde.
Ook de algemene verzorging van de hond wordt gecontroleerd.
VERLIESPUNTEN

B

G en E

1

Algemeen gedrag van de geleider.

A

Ontbreken van werkboekje of inentingsboekje.

5

5

B

Te laat komen op de wedstrijd zonder geldige reden.

5

5

C

Niet - reglementaire leiband.

5

5

D

Iedere oefening die de geleider niet wil uitvoeren.

5

5

Geleider spreekt tijdens een oefening tegen medespelers,
E

ringpersoneel of toeschouwers.

5

5

F

Geleider traint.

5

5

G

Onsportief gedrag ( te allen tijde).

5

5

H

Omgang meester-hond.

5

5

Poging tot bedrog.
I

(voedsel geluid makende voorwerpen in de zakken).

15

15

J

Ongeoorloofd gedrag van speler t.o.v.( keurders en hond )

40

50

2

Algemeen gedrag van de hond.

K

Behoefte op het terrein.

15

15

L

De Hond verlaat het terrein (per keer).

5

5

M

Agressieve hond (1 x toepasbaar)

15

15

3

Gedrag van hond en geleider.

N

Algemene verzorging van de hond.

5

5

O

Hinderlijke hond.

5

5

P

Angstig werken van de hond.

15

15

Q

Betreden of verlaten wedstrijdterrein met on aangelijnde hond.

5

5
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