VdA: 19-02-2021
KR: 31-03-2021

INTERNATIONALE KYNOLOGISCHE FEDERATIE (FCI) (AISBL)
Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax :
+32.71.59.22.29, internet : www.fci.be

REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor
FCI OBEDIENCE-wedstrijden voor GRAAD 1 & 2 & 3

Graad 3 voorschriften en richtlijnen worden gebruikt in
internationale gehoorzaamheidswedstrijden (CACIOB FCI) en
kampioenschapswedstrijden

1 januari 2022

SECTIE 4D - REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor FCI OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 1

INHOUD
I.

REGLEMENT VOOR INRICHTEN DEELNAME, ORGANISATIE EN KEUREN
VAN OFFICIËLE FCI OBEDIENCE WEDSTRIJDEN EN PROEVEN..……………… … 4

1. Organiseren officiële FCI OBEDIENCE wedstrijden en proeven… ………………………………… ...4
2. Nationale reglementen en richtlijnen betreffende FCI OBEDIENCE wedstrijden…….................. ....4
3. Kwalificaties voor deelneming…………………………… ……………………………………………… 4
3.1.

Gezondheid……………………………………………………………………………………………5

3.2.

Antidoping en vaccinatie reglementen ………………………………………………..………… 5

3.3.

Agressie………………………………………………..………………………………………………5

3.4.

Loopse teven en drachtige teven ……………………………………………………..……………5

3.5.

Verandering in voorkomen……………………………………………………………..……………6

.
3.6.

Gecastreerde of gesteriliseerde honden………………………….……………………..…………6

3.7.

Controle van de hond…….………………………………………………………………..…………6

3.8.

Andere reglementen……………………………………………………………………..……………6

4. Kwalificaties voor keurmeesters…………..……………………………………………………..…………6
5. Chief steward……………………………………………………………..………………………..…………7
6. Organisatie van de competitie…………………………..……………………………………..……...……7
7. Verplichtingen deelnemers en hondenuitrusting……..……………………………………..……….……7
8. Gedrag van de hond / uitsluiting…………..…………………………………………………..……………8
9. Andere reglementen…………..…………………………………………………..…………………………8
II.

PRAKTISCHE INRICHTING EN MATERIEEL………………………..…….………………..……9

10.

Verloop van de wedstrijd……..…………………………………………………..……………………… …9

Toegewezen tijd voor het keuren per dag en het aantal deelnemers……..…………………....………9
..
12. Afmetingen van de ring en aantal oefeningen…………………………………..…………………………9
11.

13.

Te voorzien materieel ………………………………………………………………………………….….10

SECTIE 4D - REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor FCI OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 2

III.

GRADEN, OEFENINGEN EN COËFFICIËNTEN……………………………………….….……12

IV.

UITSLAGEN, PRIJZEN EN OVERGANGEN……………………………………………….…. 14

14.1 Uitslagen en punten………………………………….…………………………..…………….………..14
14.2 Falen en uitsluiting……………………………………….…………………………..…..…….………..14
14.3 Overgang van graad…………………………………………………………………………………….15..
15.

CACIOB FCI OBEDIENCE kampioenschap en internationaal FCI OBEDIENCE-certificaat……17

15.1. Nationaal kampioenschap FCI OBEDIENCE…………………………………………………………17
15.2. Internationaal Obedience-certificaat (FCI-CACIOB) ………………………………………………17
V.

ALGEMENE REGLEMENTEN EN RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING
EN KEURING VAN DE OEFENINGEN ………………………………………………………..…18

16.

Algemene richtlijnen voor uitvoering en keuring van alle oefeningen ……………………………18

16.1 Uitvoering van de oefeningen……………………………………………………………………….. 18
16.2 Keuring van de
oefeningen……………………………………………………………………………………………….24
VI.

REGLEMENT EN RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING EN KEURING
VAN DE INDIVIDUELE OEFENINGEN…………………………………………….……………..31

Graad 1 …………………………………………………………………………………………………..….31
Graad 2 …………………………………………………………………………………………………..….42
.
Graad 3 …………………………………………………………………………………………………..….58
VII.

BIJLAGEN ………………………………………………………………………………….………..84

BIJLAGE 1.1 – Horde………………………..………………………………………………………….….84
BIJLAGE 1.2 – Sprong …………………………………………………………………………………….85
BIJLAGE 2 Suggesties voor het plaatsen van sorteervoorwerpen voor graad.3 ………………. ... 86
BIJLAGE 3 Diagrammen van houdingen in het volgen en regels betreffende de steward…….…...87
BIJLAGE 4.1 Modellen van groepen kegels in alle oefeningen “sturen rond een groep kegels"

88

BIJLAGE 4.2 Looplijnen rond een groep kegels ………………………………………………………..89
BIJLAGE 5 Details voor het uitzetten van het vak ...…………………………………………………. 90
BIJLAGE 6 Enkele looplijnen van de hond bij het richtingsapport …………………………..………..91

SECTIE 4D - REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor FCI OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 3

FCI OBEDIENCE (OB) training leert een hond hoe zich te gedragen in een coöperatieve en
gecontroleerde manier. De nadruk moet gelegd worden op een goede geleider-hond relatie en de
"will to please" ook als de geleider zich op grotere afstand van de hond bevindt.
Deze reglementen en richtlijnen werden samengesteld ter promotie van FCI OBEDIENCE en ter
ondersteuning van de internationale wedstrijden.
Deze reglementen en richtlijnen worden toegepast op FCI OBEDIENCE wedstrijden in landen waar
de nationale kynologische organisatie besloten hebben ze te volgen.
In de internationale wedstrijden met FCI CACIOB moeten de regels voor graad 3 gevolgd worden
vanaf 1.1.2022.
De resultaten van andere FCI OBEDIENCE wedstrijden met verschillende prestaties, maar die aan
de overeenkomstige voorwaarden voldoen, moeten worden erkend.

I. REGLEMENT VOOR INRICHTING, DEELNAME, ORGANISATIE EN KEUREN VAN
OFFICIELE FCI OBEDIENCE WEDSTRIJDEN EN PROEVEN.
1.

Organisatie van officiële FCI OBEDIENCE wedstrijden

Ieder land dat lid is van het FCI beslist welke clubs en organisaties officiële FCI OBEDIENCE
wedstrijden in hun land mogen organiseren.
2.

Nationale reglementen en richtlijnen betreffende FCI OBEDIENCE wedstrijden

Het is aan te raden dat de nationale kynologische organisaties op hun website de nodige informatie
publiceren betreffende nationale reglementen, speciale nationale vereisten, details van hun
reglementen die betrekking hebben op honden die aan de wedstrijden deelnemen. De
inschrijvingskosten en bankrekeningnummers moeten op hun website gepubliceerd worden, zodat
de wedstrijden in de landen aangesloten aan het FCI georganiseerd kunnen worden. Het is
aanbevolen dat alle geleiders van FCI OBEDIENCE wedstrijden op de hoogte worden gebracht van
alle details bettreffende de wedstrijden en de speciale nationale vereisten, door hen al de gegevens
door te sturen.
3.

Kwalificaties voor deelneming

De kwalificaties voor deelneming worden beschreven in de nationale reglementen van het land
waarvan de hond afkomstig is en van het land waar de wedstrijd zich afspeelt. De nationale
reglementen bepalen welke honden toegelaten worden om deel te nemen aan FCI OBEDIENCE
wedstrijden (graad 1-2-3).
De kwalificaties om te kunnen spelen moeten gepubliceerd worden op de website van het land.
De leeftijd om te kunnen deelnemen in graad 1 moet vermeld worden in de nationale reglementen
van ieder land. De hond moet tenminste 10 maanden oud zijn, indien niet anders vermeld in de
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nationale reglementen van het land waar de wedstrijd doorgaat of van het land van herkomst van
de hond.
In graad 3 moet de hond minimum 15 maanden oud zijn.
Elke land kan beslissen welke categorieën zullen erkend worden op nationaal niveau en welke
voorwaarden moeten vervuld worden om aan Internationale wedstrijden te kunnen deelnemen. In
elk geval om te mogen deelnemen aan Internationale FCI OBEDIENCE wedstrijden(met FCI CACIOB) moeten hond en geleider tenminste eenmaal geslaagd zijn in hun eigen land voor een
wedstrijd van de voorafgaande FCI OBEDIENCE graad (graad 2 of graad met overeenkomstige
oefeningen).
Elk land kan beslissen hoeveel keer een hond mag deelnemen in een graad na zijn eerste prijs
(uitstekend) te hebben behaald. Deze informatie moet beschikbaar zijn op de nationale website.
Als een hond eenmaal in een bepaalde klasse heeft deelgenomen, moeten de nationale regels de
omstandigheden beschrijven waarin terugkeer naar een lagere klasse is toegestaan. Die gegevens
moeten beschikbaar zijn op de nationale website.
3.1.

Gezondheid

Honden die blind zijn, die lijden aan besmettelijke ziekten, haakworm, schurft of enige andere ziekte,
evenals agressieve honden worden van deelname uitgesloten. Ook gekwetste honden of honden
met hechtingen of een verband, worden van deelname uitgesloten.
3.2.

Antidoping en vaccinaties

Zowel de nationale vaccinatie en antidoping reglementering van het thuisland van de hond evenals
die van het land waar de wedstrijd zich afspeelt, moeten worden in acht genomen. Deze worden
gepubliceerd op de website van het land waar de wedstrijd plaatsvindt.
3.3.

Agressiviteit

Agressieve honden mogen niet deelnemen. Een hond zal door de keurmeester uitgesloten worden
indien hij personen of andere honden aanvalt of probeert aan te vallen. Het voorval wordt genoteerd
in het werkboekje van de hond en een verslag dient verstuurd te worden naar de kynologische
organisatie waarvoor de hond optreedt en naar de kynologische organisatie van het organiserende
land.
3.4.

Loopse teven, drachtige teven of zogende teven

Loopse teven worden tot de wedstrijden toegelaten volgens de nationale reglementen van het land
waar de wedstrijd plaats vindt. Deze informatie zal te vinden zijn op de website van het
organiserende land. Ze zullen evenwel als laatste spelen. Loopse teven moeten buiten de
wedstrijdring en de onmiddellijke omgeving worden gehouden tot wanneer alle andere honden hun
wedstrijd beëindigd hebben.
Algemeen geldt dat teven die moeten werpen binnen de 4 weken vóór de wedstrijd en teven die
geworpen hebben minder dan 8 weken vóór de wedstrijd niet mogen deelnemen.
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De nationale reglementen kunnen andere regels aangeven. Deze informatie zal gepubliceerd
worden op de website van het organiserende land.
In internationale wedstrijden van FCI obedience (CACIOB FCI) en in wereldcompetities
(Wereldkampioenschap), mogen teven die binnen vier weken voor de wedstrijd zullen werpen en
teven die binnen 12 weken voor de wedstrijd geworpen hebben, niet deelnemen.
3.5.

Veranderingen in voorkomen

Honden waarvan de staart en de oren gecoupeerd werden of die om esthetische redenen een
wijziging van hun uiterlijk hebben ondergaan, worden enkel tot de wedstrijd toegelaten indien zij
beantwoorden aan de wetgeving in eigen land en deze van het land waarin de wedstrijd plaatsvindt.
Alle beperkingen ten gevolge van veranderingen in het uiterlijk van de hond moeten beschreven
worden in de nationale reglementen en worden op de website van het land gepubliceerd.
3.6.

Gecastreerde en gesteriliseerde honden.

Gecastreerde en gesteriliseerde honden worden toegelaten tot de wedstrijd.
3.7.

Controle van de honden

Indien noodzakelijk kan de keurmeester de honden voor aanvang van de wedstrijd, buiten de ring
controleren.
De nationale reglementen kunnen eisen dat alle honden gecontroleerd worden.
3.8.

Andere reglementen

Indien een wedstrijd georganiseerd wordt in combinatie met een tentoonstelling, hoeft de hond niet
voor die tentoonstelling te worden ingeschreven.
De nationale reglementen bepalen welke registratie en aansluiting bij een club vereist worden.
4.

Kwalificaties voor keurmeesters om internationale Obedience-wedstrijden te kunnen
keuren

FCI OBEDIENCE-keurmeesters moeten voldoende ervaring hebben om FCI OBEDIENCE te
keuren. Ze moeten erkend zijn door de kynologische organisatie van hun eigen land. Kwalificatie
en taalkennis van buitenlandse keurmeesters moeten gecontroleerd worden. Meestal neemt de
Kennel Club die uitnodigt contact op met de nationale FCI Kennel Club van de uitgenodigde
keurmeester voor bevestiging van zijn/haar bevoegdheid.
Ontoelaatbaarheid ten gevolge van een vermoeden van betrokkenheid: de nationale reglementen
bepalen de ontoelaatbaarheid ten gevolge van vermoeden van betrokkenheid
Voor de internationale wedstrijden met FCI CACIOB zijn de reglementen van ontoelaatbaarheid van
de FCI van toepassing evenals de regels van het organiserende land, tenzij anders aangegeven.

SECTIE 4D - REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor FCI OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 6

5.

Chief steward

Er moet een chief steward aangeduid worden voor de wedstrijd. De chief steward is verantwoordelijk
voor de praktische modaliteiten van de FCI OBEDIENCE wedstrijd en dient de nodige kwalificaties
te bezitten. Een gekwalificeerde steward zal de oefeningen leiden voor graad 2 en 3. Dat is ook
aanbevolen in graad 1. Indien er buitenlandse deelnemers ingeschreven zijn voor de wedstrijd is het
aanbevolen een taal te gebruiken die door beide partijen wordt begrepen. Voor graad 3 moet de
steward in staat zijn de oefeningen in het Engels te leiden of in een overeengekomen taal.
Indien de oefeningen verdeeld worden tussen twee of meer keurmeesters, moeten er evenveel
stewards aanwezig zijn. In iedere ring moet er minstens één steward zijn.
6.

Organisatie van de wedstrijd

De FCI OBEDIENCE wedstrijden staan onder algemene leiding van de hoofdkeurmeester en de
chief steward. Als er meer dan één keurmeester de wedstrijd keurt, wordt één van hen aangesteld
als hoofdkeurmeester en voorzitter van het keurmeesterteam.
De keurmeester (of het keumeestersteam geleid door de hoofdkeurmeester) beraadt zich en beslist
over incidenten die niet voorzien zijn in deze reglementen en richtlijnen.
7.

Verplichtingen van de geleider en hondenuitrusting.

De verplichtingen van een geleider vangen aan wanneer hij/zij de wedstrijdring betreedt en eindigen
na de prijsuitreiking. De geleiders moeten de regels en richtlijnen volgen. De geleiders worden
geacht zich goed te gedragen en deftig gekleed te zijn.
De keurmeester kan een geleider uitsluiten indien hij/zij het reglement niet naleeft of zich
onbehoorlijk gedraagt. De beslissing van de keurmeester is onherroepelijk en kan niet betwist
worden door de geleider.
De geleider dient zich 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat aan
te melden. Indien de inrichter van de wedstrijd het toelaat, kan de geleider ook aankomen en
intekenen een halfuur voor aanvang van zijn/haar graad.
Het is verboden de hond te straffen.
Alleen gewone halsbanden (met gesp of slipband) zijn toegelaten. Het gebruik van prikbanden of
elektrische banden of ander dwingend materieel, is verboden. Dit geldt van het begin tot het einde
van de wedstrijd.
Het dragen van een halsband is verplicht tijdens groepsoefeningen in alle klassen. De geleider
beslist zelf of de hond al dan niet een halsband draagt tijdens andere oefeningen. Het wordt
aanbevolen dat honden die aan de lagere graden deelnemen een halsband dragen (beginners en
graad 1). Ter bescherming tegen teken, andere spinachtigen of insecten is het in alle graden
toegestaan een halsband te dragen.
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Het dragen van dekens, mantels, tuigen, regenjassen, schoenen, sokken, verbanden, linten enz. is
verboden voor de hond tijdens zijn uitvoering.
De hond moet aan de linkerzijde van de geleider lopen tijdens en tussen de oefeningen. De geleider
mag de hond aan de rechterzijde laten lopen tijdens en tussen de oefeningen indien dit om fysische
beperkingen noodzakelijk is. De geleider of ploegleider moet dit vooraf bespreken met de
keurmeester. Alle betrokken keurmeesters moeten hiervan op de hoogte gebracht worden en de
gevolgen van de uitvoering moet besproken worden indien meerdere keurmeesters aanwezig zijn.
Deze uitzonderingen mogen geen hinder veroorzaken voor andere deelnemers. Indien bijvoorbeeld
een geleider zich verplaatst in een rolstoel moet hij tijdens oefeningen 1 en 2 plaatsnemen op het
einde van de rij zodanig dat geen andere hond hem moet voorbijgaan.
8.

Gedrag van de hond / uitsluiting

Een hond wordt onmiddellijk uitgesloten (voor, tijdens of na zijn eigen uitvoering) indien hij bijt,
probeert te bijten, aanvalt, of personen of andere honden probeert aan te vallen. Alle behaalde
punten worden afgenomen, zelfs indien de wedstrijd al afgewerkt is. Indien de wedstrijd twee dagen
duurt, blijft de uitsluiting geldig voor de tweede dag en zal de hond niet kunnen deelnemen.
De uitsluiting wordt genoteerd in het werkboekje van de hond en een verslag wordt verstuurd naar
de nationale kynologische organisatie waarvoor de hond optreedt en eveneens naar de nationale
kynologische organisatie van het organiserende land.
Naast de bovengenoemde maatregelen dient het nationale reglement te worden gevolgd.
9.

Andere reglementen

Trainen in de ring
Een algemene regel is dat er op de dag van de proef of wedstrijd geen training is toegestaan in de
wedstrijdring.
Een geleider met of zonder hond mag de ring niet betreden, tenzij een verantwoordelijke
(hoofdkeurmeester) zijn toestemming heeft gegeven.
Een geleider die bewust traint in de ring vóór de wedstrijd of tijdens pauzes wordt uitgesloten.
Oefeningen in groep
Voor de oefeningen die in groep worden uitgevoerd (Oef 1) van Graad 1 en 2 is het minimumaantal
honden per groep 3 en het maximum 6. Bij uitzondering kan een groep uit zeven honden bestaan.
In Graad 3 (oefeningen 3.1 en 3.2) is het minimumaantal honden per groep 3 en maximum 4 met
een uitzondering als er slechts 5 deelnemende honden aanwezig zijn in graad 3.
In het geval van speciale wedstrijden met veel deelnemers, zoals kwalificatiewedstrijden,
kampioenschapswedstrijden en internationale wedstrijden (FCI-CACIOB), kan de
hoofdkeurmeester samen met de keurmeester(s) die de groepsoefeningen beoordelen en de
steward, beslissen om vijf honden per groep te keuren.
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II.

PRAKTISCHE REGELS EN MATERIEEL
Wedstrijdverloop, aantal deelnemers, ringafmetingen en materieel.
10.

Verloop van de wedstrijd

De keurmeester (hoofdkeurmeester, voorzitter van de keurmeesters) heeft het recht, na overleg met
het organiserend bestuur, te beslissen in welke volgorde de oefeningen zullen uitgevoerd en
gegroepeerd worden tijdens de wedstrijd. De volgorde moet voor alle deelnemers gelijk zijn.
11.

Toegewezen tijd voor keuring per dag en aantal deelnemers.

De wedstrijd dient zo ingericht te zijn dat de keuringen niet meer dan ongeveer 6 uur per dag in
beslag nemen.
De nationale richtlijnen van het land waar de wedstrijd wordt georganiseerd, dienen gevolgd te
worden.
Het dient opgemerkt te worden dat de tijd nodig om een bepaald aantal honden te keuren, afhangt
van het verloop van de wedstrijd, de steward, de keurmeester en de deelnemende rassen.
Schatting van de keuringstijd.
Graad1
De keurmeesters worden aanbevolen niet meer dan 30 honden per dag keuren. Het duurt ongeveer
een uur om 6 honden te keuren.
Graad 2 en 3
Het is aanbevolen dat de keurmeesters niet meer dan 25 honden per dag keuren in graad 2 en 3.
Naar schatting duurt het keuren van 4 honden in klasse 2 ongeveer een uur.
Het keuren van 7 honden in klasse 3 duurt ongeveer twee uur.
Als er meer dan één keurmeester is aangesteld, beoordeelt elke keurmeester de aan hem
toegewezen oefeningen voor alle honden die aan de graad deelnemen. In dat geval kan het aantal
honden hoger zijn.
12.

Afmetingen van de FCI Obediencering en aantal oefeningen

Voor wat betreft de wedstrijden die in zaal plaatsvinden, moet de afmeting van de ring minimaal 20
x 30 meter bedragen voor FCI OBEDIENCE 2 en 3. Indien de wedstrijd in openlucht plaatsvindt,
bedraagt de gewenste afmeting 25 x 40 meter. In FCI OBEDIENCE 1 kan de ring iets kleiner zijn.
De ring kan eveneens kleiner zijn indien de oefeningen verdeeld worden over twee of meerdere
ringen en indien de oefeningen die minder plaats vergen gegroepeerd worden. Een ring wordt
duidelijk afgebakend. De keurmeester beslist of de ring voldoende groot is. Alle afmetingen voor de
oefeningen zijn bij benadering.
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13.

Te voorzien materieel

De organiserende club is verantwoordelijk om het hierna vermelde materieel alsook de reglementen
en richtlijnen en andere noodzakelijke instructies beschikbaar te stellen op de plaats van de
wedstrijd.
Hindernissen.
• Een gesloten hindernis van ongeveer 1 m breed, in hoogte verstelbaar van ongeveer 10 tot 60
cm met planken van maximaal 10 cm is vereist. De zijstijlen (loodrecht op de planken/stang)
moeten ongeveer 1 m hoog zijn. In tegenstelling tot een agilityhorde mag de hindernis niet worden
voorzien van zijdelingse verlengingen. Dergelijke hindernis is nodig in de graden 1, 2 & 3.
• Een open hindernis van ongeveer 1 m breed en in hoogte verstelbaar van 10 tot 60 cm. De
zijstijlen moeten ongeveer 1 m hoog zijn. De hindernis moet zo zijn gebouwd dat ze open is,
d.w.z. er op de vereiste hoogte slechts een lat van ongeveer 3-5 cm hoog is of slechts een stang
van ongeveer 3-5 cm diameter en een dunne stang die de zijstijlen verbindt met de begane grond.
Er mogen alleen steunen zijn voor de valstang en deze moeten zo worden geplaatst dat de hond
de stang kan doen vallen, ongeacht vanaf welke kant de hond springt. De steunen moeten licht
concaaf (lepelvormig) zijn zodat de wind ze niet doet vallen. De hindernis mag geen zijdelingse
verlengingen hebben. Deze hindernis is nodig voor de klassen 2 en 3, naast het hierboven
beschreven toestel.
Zie diagrammen en beschrijving van hindernissen in bijlage 1.
Toegelaten halters voor apportoefeningen
• Drie sets houten halters (klein.- middelgroot – groot)
Voor klasse 3 bevat elke set bevat drie houten halters van dezelfde maat (zelfde maat en zelfde
kleur).
Voor klasse 2 zijn slechts twee houten exemplaren nodig (zelfde maat en zelfde kleur).
.
Elke set halters verschilt in grootte en gewicht om zich aan te passen aan verschillende rassen,
d.w.z. kleine, middelgrote en grote rassen. Het gewicht van de grootste halter mag niet meer
bedragen dan ongeveer 450 g. De geleider kan echter de maat kiezen die hij wenst.
Voor klasse 1 mogen de geleiders hun eigen (volledig houten) halter gebruiken

Voor klasse 2 en 3 is het een nationale beslissing of bestuurders al dan niet hun eigen halters
mogen gebruiken.
Bij internationale wedstrijden en kampioenschappen mogen de geleiders hun eigen halters
gebruiken. De organisator moet echter beschikken over een set halters (klein, middelgroot, groot)
die de geleiders kunnen gebruiken. De keurmeester moet nagaan of het voorwerp aan de
vereisten voldoet.
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Figuur:

Houten halters. De halters moeten volledig van hout zijn en het middengedeelte moet
onbedekt zijn.

De houten voorwerpen voor het sorteren in graad 2 en 3 zijn ongeveer 2cm x 2 cm x 10 cm groot.
De voorwerpen voor het sorteren worden altijd door de organisator ter beschikking gesteld

o
o

In graad 2 komt het aantal voorwerpen overeen met 6 maal het aantal honden dat aan de
oefening deelneemt.
In graad 3 komt het aantal voorwerpen overeen met 8 maal het aantal honden dat aan de
oefening deelneemt.

Kegels en markeerders
In alle graden zijn meerdere kegels (3 - 6) van ongeveer 40-50 cm hoog, of een ton van
overeenkomstige hoogte en een diameter van 70-80 cm vereist (voor oefeningen 1.8, 2.9 en 3.8).
Het oppervlak van de kegels of de ton moet 0,4-0,5 m² beslaan. De opstelling (diepte en breedte)
van de kegels moet 70 - 80 cm x 70 - 80 cm zijn.
De kegels van een groep oefeningen (1,8 -2,9 -3,8) moeten allemaal gelijk zijn. Zij kunnen
allemaal van dezelfde of verschillende kleur zijn. In de lay-out moet hetzelfde kleurpatroon
worden gebruikt voor alle honden van dezelfde graad.
Bij kampioenschapswedstrijden en internationale wedstrijden worden altijd kegels gebruikt.
Zie beschrijving in Deel VII - bijlage 4.1.
Er moeten voldoende markeringen en kegels beschikbaar zijn om bijvoorbeeld het begin en einde
van oefeningen aan te geven evenals richtingsveranderingen, stops enz.
Markeringen en kegels moeten passend en geschikt zijn. Bij het kiezen van hun grootte,
zichtbaarheid en kleur moet rekening worden gehouden met hun functie, d.w.z. zijn ze bestemd
voor de hond, geleider, keurmeester of ringhulp.
Zo moeten de kegels voor de hoeken van de vierkanten ongeveer 15 cm hoog en zichtbaar zijn.
Kegels / halve bollen / tape / buizen die bij voorbeeld afstanden en dergelijke aanduiden, moeten
onopvallend zijn voor de hond.
Ander materieel:
• Puntenwaaiers.
• Borden waarop de houdingen op afstand geschreven of getekend staan of een elektronisch bord
• Krijt, kleurspuitbussen (niet giftig), tape of soortgelijke middelen die kunnen gebruikt worden voor
het markeren van het vak en de cirkel alsook voor vertrek- en aankomstpunten.
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III.

GRADEN, OEFENINGEN EN COËFFICIËNTEN

Het wordt aanbevolen dat de nationale Obedience-programma's een beginnersgraad invoeren.
De honden moeten voor deze klas slagen alvorens deel te nemen aan graad 1.
GRAAD 1

Oefening

Coëff.

Punten

1.

Zitten 1 minuut in groep, geleider in zicht

3

30

2.

Vrij volgen

4

40

3.

Houding sta/zit/liggen tijdens het volgen

3

30

4.

Oproepen

4

40

5.

Naar vak sturen en af

4

40

6.

Houdingen op afstand

4

40

7.

Apporteren over horde

4

40

8.

Rond een groep kegels/ton sturen en terug

4

40

9.

Algemene indruk

2

20

32

320

Σ

GRAAD 2

Oefening

Coëff.

1.

2 minuten liggen in groep geleiders uit zicht

3

30

2.

Vrij volgen

4

40

3.

Houding sta/zit/liggen tijdens het volgen (2 van deze houdingen)

3

30

4.

Oproepen met blokkeren

3

30

5.

Naar vak sturen, af en oproepen

4

40

6.

Richtingsapport

3

30

7.

Sorteren

3

30

8.

Houdingen op afstand

4

40

9.

Rond een groep kegels/ton sturen, stop en
sprong over horde
Algemene indruk

3

30

2

20

Σ 32

320

10.
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Graad 3

De regels en aanwijzingen voor klasse 3 moeten worden toegepast
tijdens internationale FCI Obedience wedstrijden waar een CACIOB
en reserve-CACIOB wordt toegekend, evenals tijdens
wereldkampioenschappen of sectiewedstrijden Deze regeling treedt
in werking vanaf 1.1.2022.
Oefening

Coëff.

1.

2 minuten zitten in groep geleiders uit zicht

2

20

2.

1 minuut liggen in zicht met oproepen

2

20

3.
4.

Vrij volgen
Staan, zit, af tijdens het volgen

4
3

40
30

5.

Oproepen met blokkeren staan/zit/af

3

30

6.

Vooruitsturen met richting, af en oproepen

4

40

7.

Richtingsapport

3

30

8.

40

9.

Rond een groep kegels sturen, stoppen (sta,zit,af), apporteren en 4
sprong
Sorteren
3

10.

Houdingen op afstand

4

40

Σ 32

320
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IV. UITSLAGEN, PRIJZEN EN OVERGANGEN VAN GRAAD

14.1 Uitslagen en punten
Inleiding tot het evalueren en beoordelen van de gehoorzaamheidsoefeningen.
De keurder toont punten bij het keuren van oefeningen. Voor elke oefening is een coëfficiënt
vastgesteld. De coëfficiënten gaan van 2->4. De coëfficiënten voor de oefeningen zijn vermeld in
deel III. Het vermenigvuldigen van de punten met de coëfficiënt leidt tot de punten die voor elke
oefening worden toegekend. Het optellen van deze punten leidt tot de einduitslag. De einduitslagen
zijn uitmuntend, zeer goed en goed. De punten die nodig zijn voor een einduitslag worden
weergegeven in de onderstaande tabel.
De volgende punten kunnen worden toegekend tijdens een FCI OBEDIENCE wedstrijd:
0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 – 9,5 - 10.
Tabel:

Punten en einduitslag

Einduitslag

Maximum
320 punten

Punten

Uitmuntend

1ste prijs

80 %

256 – 320 punten

Zeer goed

2de prijs

70 %

224 – minder dan 256 punten

Goed

3de prijs

60 %

192 – minder dan 224 punten

14.2 Falen en uitsluiting
Het falen voor een oefening betekent het verlies van alle punten (0) die behaald worden bij deze
oefening. De hond kan in dit geval de wedstrijd verder afwerken.
Het falen voor een wedstrijd/proef betekent dat minder dan 192 punten werden behaald. De
einduitslag is dan "gefaald".
De uitsluiting maakt een einde aan de uitvoering en betekent het verlies van alle behaalde punten.
De hond mag de resterende oefeningen niet verder afwerken.
Het gebruik van gele of rode kaarten
In graad 3 worden gele en rode kaarten gebruikt.
De gele kaart dient als verwittiging. De keurmeester kan een verwittiging geven op basis van het
gedrag van de geleider of de hond.
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Als de keurmeester de gele kaart toont worden 10 punten afgetrokken van het eindresultaat. Een
tweede gele kaart leidt tot uitsluiting.
De rode kaart betekent uitsluiting. De hond mag de resterende oefeningen van de wedstrijd niet
verder afwerken.
Het gebruik van de gele/rode kaarten in wedstrijden met meerdere keurmeesters.
1) Twee keurmeesters of meer in afzonderlijke ringen.
• Wanneer twee keurmeesters afzonderlijk keuren (2 ringen, verschillende oefeningen) leidt een

rode kaart (de eerste) tot uitsluiting.
• Wanneer één van de keurmeesters een gele kaart toont in bv. de eerste ring moeten de

volgende keurmeesters (de tweede of derde keurmeester) hiervan niet op de hoogte zijn. Alle
keurmeesters keuren individueel. De gele kaart wordt genoteerd. Bij een tweede gele kaart,
wordt de keurmeester door de secretaris op de hoogte gebracht van de eerste gele kaart en
volgt de uitsluiting. Het spreekt vanzelf dat 2 gele kaarten gegeven door dezelfde keurmeester
tot uitsluiting leiden.
2) Twee keumeesters of meer in dezelfde ring
Indien een van de keurmeesters wenst te verwittigen (gele kaart) of uit te sluiten (rode kaart) moet
hij/zij de andere keurmeesters verwittigen. en wordt de beslissing tezamen genomen.
Het is aan te raden dat de kaart vertoond wordt door de hoofdkeurmeester (voorzitter van het
keurmeesterteam) als hij/zij aanwezig is in de ring.
14.3

Overgang van graad

Een hond die uitmuntend (eerste prijs) in een graad behaalt, in gelijk welk land dat deze reglementen
en richtlijnen toepast, MAG overgaan naar de hogere graad.
Een hond kan geen graad hoger aantreden als hij niet ten minste één uitmuntend BEHAALD heeft.
Een hond mag deelnemen in een graad tot wanneer hij 3 keer “uitmuntend” / land behaald heeft.
Het nationale reglement bepaalt hoeveel deelnames toegelaten zijn na het behalen van een derde
uitmuntend of hoe lang de hond na zijn derde uitmuntend nog kan deelnemen aan de graad voordat
hij moet overgaan naar de hogere graad.
Uitzonderingen betreffende de overgang naar een hogere graad:
Het nationaal reglement beslist onder welke omstandigheden een hond in een graad mag blijven of
naar een lagere klas kan terugkeren.
Een dergelijke mogelijkheid kan bijvoorbeeld betrekking hebben op veteranen ouder dan 8 jaar of
10 jaar. Het wordt aanbevolen dat deze uitzonderingen geen betrekking hebben op belangrijke
competities of kampioenschapscompetities voor teams, indien niet specifiek gedefinieerd.
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Informatie over het blijven in een graad, over het stijgen naar een hogere of het terugkeren naar een
lagere graad moet vermeld worden in het nationaal obedience reglement en deze informatie moet
beschikbaar zijn op de website van het land.
Als er niets wordt vermeld in het nationaal reglement, wordt aangenomen dat de hond na driemaal
uitmuntend naar de hogere graad moet en dat hij niet naar een lagere graad kan terugkeren.

Rangschikking
Indien twee of meer honden eindigen met hetzelfde aantal punten en indien een numerieke
rangschikking wenselijk is, moeten de resultaten van de volgende oefeningen worden samengeteld.
Graad 1: 1.2 (vrij volgen), 1.4 (oproepen), 1.5 (vak) en 1.11 (Algemene indruk)
Graad 2: 2.2 (vrij volgen), 2.4 (oproepen), 2.5 (vak) en 2.10 (Algemene indruk)
Graad 3: 3.3 (enkel vrij volgen), 3.5 (oproepen) en 3.6 (vak).
Indien in graad 3 de optelling hetzelfde resultaat oplevert voor meerdere honden, moeten deze drie
oefeningen worden overgedaan.
Indien in graad 1 en 2 de optelling hetzelfde resultaat oplevert, bepaalt de hoogste score in algemene
indruk de volgorde, zo niet moeten de bovengenoemde oefeningen worden herhaald. Het nieuwe
resultaat wordt echter niet geregistreerd als resultaat van de wedstrijd en wordt niet opgenomen in
de werkboeken als officieel resultaat van de wedstrijd.
Linten en prijzen
De kleur van de FCI OBEDIENCE linten en rozetten zijn traditioneel zwart - rood - geel.
Het wordt aanbevolen om na het behalen van driemaal uitmuntend in een graad een medaille,
embleem, trofee of diploma uit te reiken.
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15. Nationaal Kampioen FCI Obedience en Internationaal Obedience-certificaat FCI-CACIOB

15.1

Nationaal kampioen FCI OBEDIENCE

Er wordt aanbevolen dat een hond de titel van kampioen FCI OBEDIENCE van zijn land behaalt
wanneer hij 3 x uitmuntend heeft bekomen in de hoogste graad, graad 3. De eerste prijs
(uitmuntend) moet worden verkregen bij tenminste twee verschillende keurmeesters afzonderlijk.
Let op: dit betekent niet dat de hond de wedstrijd moet winnen. 1e prijs betekent dat het resultaat
minimaal 256 punten is, dit wil zeggen "uitmuntend".
Er wordt aanbevolen dat een hond, die kampioen FCI OBEDIENCE van zijn eigen land is, de titel
van kampioen FCI OBEDIENCE van een ander land kan verkrijgen, aangezien hij kampioen FCI
OBEDIENCE van zijn eigen land is en dat hij van het betrokken land een uitmuntend heeft bekomen.
15.2

Internationaal Obedience-certificaat (FCI-CACIOB)

De winnende hond (met twee testikels als het een reu is) krijgt de FCI-CACIOB als hij de eerste
prijs / uitmuntend behaalt, en de op één na beste hond (met twee testikels) krijgt de FCI-CACIOBreserve als het resultaat uitmuntend is. Om deze prijzen te laten bevestigen door de FCI, moeten
de honden geregistreerd zijn in een stamboek (of bijlage bij het stamboek) van een FCI-lidstaat of
een partnerland.
Een prijs of een rozet moet worden uitgereikt aan de hond die de FCI-CACIOB heeft gekregen en
aan degene die de FCI-CACIOB-reserve heeft gekregen. De kleuren moeten bij voorkeur de kleuren
van het FCI OBEDIENCE (zwart - rood - geel) weergeven en de kleuren van de FCI-CACIOB (wit)
en de FCI-CACIOB-reserve (oranje) bevatten (voorbeeld: een basisrozet en witte (oranje) strepen
en kleinere rozetten bovenaan in zwart - rood - gele kleuren. Ook de vermeldingen "FCI-CACIOB"
en "Reserve-FCI-CACIOB" moeten op de rozet worden vermeld.
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V. ALGEMENE REGLEMENTEN EN RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING EN KEURING VAN
DE OEFENINGEN
De reglementen en richtlijnen voor uitvoering en keuring van de oefeningen bestaan uit
A) Algemene richtlijnen voor de uitvoering en keuring van alle oefeningen in graad 1, 2 en 3.
B) Beschrijving van de layout, uitvoering en de keuring van de individuele oefeningen.
Indien niet anders vermeld bij de individuele oefeningen zijn de algemene reglementen en richtlijnen
voor de uitvoering en keuring van de oefeningen van toepassing op alle oefeningen.
Bij incidenten die niet opgenomen zijn in dit reglement beslist de keurmeester. De beslissing van de
keurmeester is definitief en geen enkele deelnemer kan de beslissing van de keurmeester betwisten.
16.

Algemene richtlijnen voor uitvoering en keuring van alle oefeningen

Deze algemene richtlijnen gelden voor alle oefeningen indien niet anders bepaald in de beschrijving
van de oefeningen.
16.1 Uitvoering van de oefeningen
1.

Nationale reglementen kunnen aangeven dat elke hond moet gecontroleerd worden vooraleer de
ring te mogen betredenen en ze kunnen ook aangeven dat de keurmeester de honden mag
manipuleren/aanraken.

2.

De keurmeester kiest de volgorde van de oefeningen. Deze volgorde moet dezelfde zijn voor alle
deelnemers. H e t s t a a t d e g e l e i d e r v r i j een of meer oefeningen over te slaan. De
geleider dient de steward en de keurmeester te verwittigen welke oefeningen hij/zij niet uitvoert bij
voorkeur vóór aanvang van de wedstrijd maar in ieder geval uiterlijk vóór aanvang van de betrokken
oefening.
Indien de groepsoefening wordt overgeslagen moet dit te gepasten tijde gemeld worden zodat er bij
het samenstellen van de groepen rekening kan mee gehouden worden.
Nationale regels kunnen deelname aan de groepsoefening vereisen. Dit moet apart worden
aangegeven.

3. De oefeningen beginnen en eindigen met de hond aan de voet d.w.z. in zithouding en aan de
linkerzijde van de geleider
4. De geleider verplaatst zich in normale pas in alle oefeningen behalve in het vrij volgen Het vrij volgen
kan ook een looppas en trage pas bevatten, naargelang de graad.
Oefening 3.4 kan ook een looppas bevatten in belangrijke wedstrijden.
5. Alle oefeningen beginnen nadat de steward de geleider en hond naar de starthouding heeft geleid
en de hond de starthouding heeft aangenomen en nadat de steward gezegd heeft “de oefening
begint”.
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6. De geleider moet zijn hond aan het startpunt aan de voet bevelen en moet zich klaarhouden om de
oefening binnen afzienbare tijd aan te vatten. In graad 1 kan hiervoor iets meer tijd toegelaten
worden, maar in graad 2 en 3 moet de geleider bij het bereiken van het startpunt zeer vlug kunnen
beginnen met de oefening.
7. Alle oefeningen zijn beëindigd wanneer de steward aankondigt “einde oefening” of “bedankt”.
8. In alle oefeningen, indien niet anders vermeld in de beschrijving van de oefening, zal de steward de
toestemming geven aan de geleider om de hond in alle fases van de oefening te bevelen, zelfs als
het niet systematisch in de beschrijving van de oefening vermeld wordt.
9. De geleider beslist zelf of hij een tweede bevel zal geven en wanneer.
10. De bevelen van de steward die in dit reglement worden genoemd, zijn slechts voorbeelden. Het is
belangrijk dat de bevelen duidelijk en hoorbaar zijn voor de geleiders en de keurmeesters. Dit slaat
zowel op betekenis als op stemvolume. Overmatig stemvolume wordt echter niet aanbevolen.
11. Het is niet toegelaten de plaats en richting aan de hond te tonen vóór, bij de start of tijdens de
oefening (buiten deze die wel toegelaten zijn in de beschrijving van de oefening). Dit leidt tot
mislukking van de oefening.
Halsbanden en leibanden
12. In graad 1 mag de geleider de ring betreden met de hond aan de leiband. De leiband moet
gedurende de ganse wedstrijd verborgen blijven voor de hond. De geleider mag de leiband
achterlaten op de tafel van de steward of buiten de ring. Hij mag de hond terug aanlijnen na de
wedstrijd om de ring te verlaten. Bij groepsoefeningen moet de hond een halsband dragen. Het wordt
aanbevolen dat de hond tijdens de oefeningen ook een halsband draagt. Daarnaast is een halsband
toegestaan om teken en andere insecten te voorkomen.
13. In graad 2 en 3 moet de geleider de lijn buiten de ring of op de tafel van de steward achterlaten. Dit
voor alle oefeningen. Bij groepsoefeningen moet de hond een halsband dragen. De geleider beslist
of de hond ook tijdens de oefeningen een halsband draagt. Daarnaast is een halsband toegestaan
om teken en andere insecten te voorkomen.
14. De hond moet zich tussen de oefeningen dicht bij de geleider bevinden. Hij moet niet aan de voet
lopen maar naast de geleider (links/rechts) en onder controle. Indien er om een of andere reden
een oponthoud is tussen de oefeningen mag de hond in de lighouding geplaatst worden, maar hij
mag niet teruggeroepen worden uit deze houding (of een andere) om verder te gaan met de rest
van de oefeningen. De geleider moet de hond ophalen en samen met hem naar het volgende
beginpunt gaan.
15. De geleider moet in een rechte lijn voortbewegen. Onbepaalde of dubbelzinnige bewegingen,
overdreven bewegingen, signalen of lichaamstaal en onnatuurlijke bewegingen worden bestraft.
Een kwartdraai en een keerwending moeten 90° of 180° bedragen en na de keerwending moet de
geleider ongeveer op zijn oorspronkelijke lijn de oefening verder afwerken.
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16. Bij de oefeningen waar de geleider de hond voorbijstapt moet de afstand tussen geleider en hond
ongeveer een halve meter bedragen. De geleider kan de hond aan beide kanten voorbijstappen
behoudens anders vermeld in de oefening.
17. De richting links of rechts (vb. apport met richting) wordt aangeduid ten opzichte van de geleider,
dat wil zeggen dat de geleider naar links of rechts kijkt wanneer hij de hond stuurt vanaf het
vertrekpunt.
In de groepsoefeningen is de richting evenwel van links naar rechts, wanneer de geleider voor de
honden staat. 1=links……4=rechts.

18. De geleider mag tijdens de oefeningen de hond niet aanraken noch strelen of elke andere vorm van
beloning geven. Dergelijk gedrag leidt tot het mislukken van de oefening. Discrete aanmoedigingen
(vb. “goed” of enkele vriendelijke strelingen) zijn toegelaten wanneer de oefening beëindigd is.
19. Het is verboden in de ring snoep of speelvoorwerpen (vb. bal) te gebruiken, zowel gedurende als
tussen de oefeningen. Indien een keurmeester vaststelt dat een deelnemer dergelijke voorwerpen
bij zich heeft of gebruikt zal dat leiden tot uitsluiting.
20. Voor oefeningen met richting mag de geleider bij het startpunt geen richtingen tonen of de hond
aanraken, zelfs vóór de oefening. Dit zal leiden tot het mislukken van de oefening.
De "handtouch" is echter één keer toegestaan op het startpunt, vóór vertrek. Die "handtouch" moet
kort zijn en mag niet de indruk wekken aanwijzingen te geven en het moet de hond zijn die de
handpalm van de geleider aanraakt en niet de geleider die de hond aanraakt.
21. In geval van overdreven aanmoedigingen, te enthousiaste reacties, overdreven spel of vermaak,
springen in de armen van de geleider, slalom tussen de benen van de geleider enz., zal de
keurmeester de geleider verwittigen en
•
In graad 1 & 2 zal de keurmeester dit gedrag noteren in “omgang geleider - hond”
•
In graad 3 zal de keurmeester een gele kaart tonen
•
In alle graden zal een tweede incident tot uitsluiting leiden
22. De keurmeester heeft het recht een oefening stop te zetten indien de hond duidelijk onbekwaam of
onwillig is om de oefening uit te voeren. De oefening is dan mislukt.
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Onbehoorlijk werken, blaffen en huilen
23. De keurmeester heeft het recht een hond voor het verder verloop van de wedstrijd uit te sluiten
indien hij niet behoorlijk werkt of stoort met constant blaffen of huilen.
24. Het blaffen of huilen tijdens een oefening heeft invloed op de behaalde punten.
25. In geval van blaffen of huilen tijdens en tussen de oefeningen kan de keurmeester een eerste
verwittiging geven en
•
In graad 1 en 2 dit gedrag noteren in “omgang hond/geleider”
•
In graad 3 een gele kaart tonen
•
Indien genoemd gedrag niet ophoudt, zal de keurmeester de hond uitsluiten.
26. De hoogte van de horde of de sprong in een graad of oefening) mag niet meer bedragen dan de
schofthoogte van de hond. De hoogte van de sprong wordt dus aangepast in functie van de
schofthoogte. In graad 1 & graad 2 is de maximale hoogte 50 cm en in graad 3 is dat 60 cm.
Het volgen
27. In alle graden wordt het volgen zonder lijn uitgevoerd.
28. De hond in vrijheid moet de geleider spontaan volgen aan zijn linkerzijde, evenwijdig en met de
schouder ter hoogte van de knie van de geleider. De afstand tussen de hond en de geleider moet
onderscheiden en constant zijn. Die afstand hangt in zekere mate af van de grootte (omvang) van
de hond. De hond mag niet tegen de geleider aanleunen, de geleider aanraken of de geleider
storen of omgekeerd. Dit zijn ernstige fouten.
Afhankelijk van de graad wordt volgen getest in twee of drie tempo's: normaal, langzaam en snel
tempo. Het volgen omvat, afhankelijk van de graad, ook kwartdraaien naar rechts en naar links,
keerwendingen en haltes, evenals stappen in alle richtingen. Dit alles wordt meer in detail
behandeld in de beschrijving van de volgoefeningen van de verschillende graden.
.
De geleider moet normaal lopen en een duidelijk onderscheid aantonen tussen alle tempo's die
nodig zijn tijdens de oefening (normaal, langzaam en snel). De geleider moet zijn armen en voeten
op een natuurlijke manier bewegen tijdens de oefeningen en mag op geen enkele manier het volgen
beïnvloeden door lichaamstaal te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld handen of voeten.
De hond moet op een natuurlijke manier lopen. Hij mag naar de geleider kijken en oogcontact
houden. Dit is zelfs wenselijk maar mag in geen geval leiden tot een onnatuurlijke houding van het
hoofd of lichaam of een onnatuurlijke hoek tussen zijn nek en zijn rug wervelkolom), bijvoorbeeld
een hoek van minder dan 90 graden. Wat aanzien wordt als een natuurlijke nek- en rughoek is ook
rasgebonden. Daarmee moet rekening gehouden worden bij de beoordeling.
29. Tijdens de volgoefeningen mag de geleider kiezen de keerwendingen (180°) naar rechts of naar
links uit te voeren. Ook de Duitse keerwending is toegelaten (het is toegelaten dat de hond zeer
dicht en aan de rechterzijde van de geleider draait). Bij het maken van een keerwending moet de
geleider ongeveer op dezelfde lijn terugkeren.
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30. Een kwartdraai links of rechts moet genomen worden met een rechte hoek (90°). De geleider mag
zijn hoofd niet draaien noch zijn schouders bewegen, geen lichaamstaal gebruiken of signalen geven
met zijn handen of voeten.
31. Het bevel “voet” of dergelijke mag gegeven worden bij elke start, verandering van tempo, bij het
uitvoeren van passen in verschillende richtingen en bij hoeken en keerwendingen ter plaatse.
32. Als de geleider stopt, moet de hond onmiddellijk aan de voet zitten, zonder bevel.
33. Het achterwaarts stappen over een grote afstand, in graad 2 en 3, moet starten met de hond aan
de voet (na een stop) en ook eindigen met de hond aan de voet.
Merk ook op dat in klas 3, oefening 4 (houdingen), de oefening moet beginnen met de hond aan
de voet en eindigen met de hond aan de voet.
Zie de algemene richtlijnen voor de beoordeling van het volgen § 63 en de specifieke
beschrijvingen voor de uitvoering van het volgen in elke klasse.
Bevelen en handgebaren
34. De mondelinge bevelen die in deze richtlijnen worden vermeld, zijn aanbevelingen. Andere voldoend
korte woorden worden als geldige bevelen aanvaard.
35. Het bevel “voet” mag gegeven worden bij elk vertrek en het commando “blijf” is toegelaten in alle
oefeningen waar de geleider zijn hond verlaat of wegdraait van de hond. Bij de
houdingsoefeningen evenwel is enkel het bevel voor de houding toegelaten (één bevel), geen
bijbevel "blijf".
36. Alle bevelen in alle oefeningen moeten mondeling gegeven worden en moeten duidelijk zijn. De
keurmeester moet de bevelen die aan de honden worden gegeven duidelijk kunnen horen.
Overmatig stemvolume is ongewenst en kan leiden tot puntenverlies.
In bepaalde oefeningen kan een handgebaar samen met een mondeling bevel worden gebruikt,
maar het moet tegelijkertijd met het mondeling bevel worden gegeven. Als een handgebaar is
toegestaan, wordt dit aangegeven in de oefening. Zie ook punt 40. Bij het gebruik van handgebaren
moeten deze kort zijn en niet langer zijn dan het mondeling bevel en niet gepaard gaan met andere
lichaamstaal.
Eén hand of beide handen kunnen worden gebruikt voor het stoppen bij de oefening "Oproepen" en
bij de oefening "Afstandscontrole" (houdingen). Bij het sturen van de hond mag slechts één hand
worden gebruikt.
37. Met lichaamstaal wordt bedoeld: het bewegen van het lichaam (niet noodzakelijk de voeten) het
lichaam buigen of draaien, het hoofd of de schouders bewegen of het geven van signalen met de
voeten of de handen. Dit zal bestraft worden naargelang de invloed op de oefening.
De geleider mag zijn hoofd snel draaien in de richting waarin de hond wordt gestuurd en de geleider
mag snel achteromkijken wanneer hij de hond van achteren oproept, b.v. voor het vak. Bovendien
kan een zeer lichte hoofdknik worden gebruikt wanneer de hond naar de middelste halter
wordt gestuurd in het richtingsapport, graad 3.
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38. Vooruitkomen bij een bevel (wanneer de geleider onbeweeglijk moet blijven) leidt tot mislukking van
de oefening.
39. Handgebaren zijn nooit toegelaten wanneer de hond zich naast de geleider aan de voet bevindt.
Deze zullen aanleiding geven tot een aftrek van 2 tot 4 punten naargelang de kracht, de situatie en
de duur. Als er bovendien gebruik van lichaamstaal is, zal de aftrek van punten nog groter zijn.
40. Bij oefeningen waar de hond moet worden gestuurd of bijgestuurd, zijn handgebaren toegestaan
samen met een mondeling bevel wanneer de hond zich op afstand bevindt.
Die oefeningen of onderdelen van oefeningen zijn: rond de kegel draaien, naar een cirkel en vak
sturen en naar de correcte halter sturen.
Puntenaftrek voor een gelijktijdig handgebaar mag niet behalve voor bijbevelen of voor bijkomend
bijsturen.
Oproep- en apporteeroefeningen
41. De naam van de hond mag gecombineerd worden met het oproepbevel in alle oproepoefeningen /
oproepsituaties. De naam en het bevel moeten samen gegeven worden zodat ze niet de indruk
wekken twee aparte bevelen te zijn. Het is toegelaten alleen de naam van de hond te gebruiken
42. In het oproepen of de apporteeroefeningen is het toegelaten dat de hond rechtstreeks aan de voet
komt of eerst in zitvoor komt. Als de hond in zitvoor komt; moet hij (na toelating van de steward) snel
aan de voet komen, waarbij hij dicht langs de geleider passeert. Dit geldt ook voor de sprong over
de horde.
43. In het oproepen of de apporteeroefeningen is het niet nodig de keurmeester in te lichten of de hond
aan de voet of in zitvoor zal komen. Als de oefening vlot verloopt, zullen alle punten worden
toegekend, ongeacht de manier waarop de oefening wordt afgewerkt. Dit geldt eveneens voor
oefening 3.4 bij het oproepen.
44. Als een halter onvrijwillig op een verkeerde plaats wordt gegooid (buiten de ring of op een plaats
waar het onmogelijk is deze te apporteren of op een te korte afstand) moet hij opnieuw gegooid
worden. Het kan ook naar keuze van de geleider zijn. De steward haalt de halter en geeft hem
aan de geleider. Twee punten zullen dan afgetrokken worden. Bij een tweede foute worp wordt de
oefening als mislukt beschouwd.
45. Het is verboden de hond het voorwerp te laten vastnemen vóór de oefening. Indien dat wel gebeurt,
kunnen er niet meer dan 5 punten worden toegekend in graad 1. In graad 2 en 3 is de oefening
mislukt.
46. De geleider mag zelf de afmeting kiezen van de halter die hij zal gebruiken.
In graad 1 mag de geleider zijn persoonlijk halter gebruiken.
In graad 2 en 3 zal een nationaal besluit bepalen of de geleiders al dan niet hun eigen halters
mogen gebruiken. De halters moeten conform de beschrijving zijn. De keurmeester
controleert of de halters van de geleider aanvaardbaar zijn.
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16.2

Keuring van de oefeningen

Inleiding tot de basisprincipes voor het keuren van oefeningen.
Een basisprincipe bij het keuren is dat het cijfer wordt verlaagd wanneer er fouten optreden.
Sommige fouten veroorzaken een aftrek van 1, sommige een aftrek van 2 en sommige een aftrek
van 3 eenheden, enz. De aftrek hangt af van de fout. We passen ook het principe toe dat we in alle
oefeningen en graden dezelfde aftrek hebben voor dezelfde fout. De aftrek voor een fout hangt dus
in de meeste gevallen niet af van de graad of van de oefening.
Essentieel in deze principes is dat de aftrek op de fout slaat.
De fout kan zijn
•
de hond (of geleider) die iets verkeerd doet,
•

de hond (of geleider) die nalaat iets op bevel te doen,

•

de hond die uit eigen initiatief handelt.

Een fout is ook een gebrek aan bereidheid, onwillig zijn, enz.
In sommige gevallen is een bijbevel nodig, bijvoorbeeld omdat de hond bij het starten het
downbevel niet heeft opgevolgd. hier is dus een extra downbevel nodig. De fout was hier niet gaan
liggen.
In sommige gevallen is ER GEEN bijbevel nodig, bijv. de hond staat/ligt waar hij zou moeten maar
heeft dit zonder bevel gedaan.
De aftrek moet dezelfde zijn, ondanks het feit dat een bijbevel al dan niet nodig was. Er is dus geen
bijkomende aftrek alleen omdat er een bijbevel nodig is.
Over het algemeen, als de hond het eerste bevel niet heeft opgevolgd
• is de aftrek voor een bijbevel in graad 2 & 3 twee punten (2)
• is de aftrek in graad 1 één punt (1)
• bovendien zijn er situaties waarin de aftrek voor een bijbevel 1-2 punten kan zijn. Deze zijn
specifiek voor sommige oefeningen en worden behandeld in die oefeningen.
Opmerking: In graad 1 zijn er, met betrekking tot een bijbevel, enkele uitzonderingen, zoals het
ongehoorzaam zijn bij een oproep waarbij de aftrek 2 punten is voor een tweede
oproepbevel en de afstandscontrole (houdingen) waarbij het voor het eerst ongehoorzaam zijn aan
een houdigsbevel 2 punten kost. Zie een meer gedetailleerde beschrijving in de instructies voor het
keuren van de oefeningen.
Voorbeelden van fouten en puntenaftrek:
• Een verkeerde houding in alle oefeningen is -2, met uitzondering van oefeningen met
houdingen en afstandscontrole. Bijvoorbeeld, in oproepoefeningen met blokkering, in de
cirkel of het vak, op voorwaarde dat de blokkeringen in alle andere opzichten perfect
waren, is de aftrek voor een verkeerde houding - 2.
Let op de uitzonderingen die in de oefeningen worden beschreven, zoals oefeningen met
houdingen en de oefening afstandscontrole.
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• In heel wat oefeningen kost een late blokkering 3 punten of kan in sommige gevallen leiden
tot mislukking.
• Zelfstandige acties (hond werkt zonder bevel) kosten 3 punten in de meeste oefeningen,
voornamelijk bij oefeningen waarin de hond wordt gestuurd (Zie § 67).
47. De keuring van een oefening begint vanaf het ogenblik dat de geleider aan het vertrekpunt staat met
de hond aan de voet en dat de steward zegt “de oefening begint”. De keuring van de oefening eindigt
met de aankondiging van de steward “einde oefening ” of “bedankt”.
48. Elke afwijking van de ideale uitvoering moet leiden tot puntenverlies: elk bijbevel, dubbel bevel,
lichaamstaal, afwijking van de voethouding en afwijking van het evenwijdige traject, enz.
Lichaamstaal
• Lichaamstaal kost 1-5 punten, afhankelijk van de kracht, duur en frequentie.
• Voor een sterke lichaamstaal (lange duur, helder en sterk, hinderen met de hand) worden 4 - 5
punten afgetrokken.
• Voor kleine maar duidelijke handgebaren, duidelijke beweging van het hoofd, worden 2-3 punten
afgetrokken.
• Voor een zeer korte blik op de hond, een licht, bijna onmerkbaar handgebaar of een licht
schouderophalen: -1 of -2 punten.
• In graad 1 kan het verlies voor lichaamstaal iets soepeler zijn, maar er moet puntenaftrek zijn
voor fouten zoals lichaamstaal.
49. Het is belangrijk dat de hond de bevelen spontaan en vrolijk opvolgt.
50. Bij het keuren van snelheid en tempo moet rekening worden gehouden met het ras en de bouw van
de hond. Het ideaal is niet hetzelfde voor alle rassen. Wanneer een hond onmiddellijk en vrijwillig
op het bevel reageert, beweegt volgens de typische beweging van zijn ras en bouw, zijn tempo
aanhoudt en interesse en nauwkeurigheid toont in wat hij doet, moet de hond uitstekende punten
bekomen, indien er geen punten moeten worden afgetrokken voor andere fouten. Bij het uitvoeren
van bevelen, bijvoorbeeld stopcommando's, wordt de afstand beoordeeld die de hond aflegt na het
bevel. "Er is meer tolerantie voor snelle honden dan voor langzame honden" betekent niet dat de
afstand voor snelle honden langer kan zijn dan vermeld in de oefeningen. Dit betekent wel dat een
langzame hond onmiddellijk na het bevel kan stoppen. Doorlopen na het bevel is een grote fout.
Indien een hond na het bevel glijdt, wordt de afstand beoordeeld alsof hij gelopen had.
Bevelen / Tweede bevel / Bijbevel
51. Voor graad 1 wordt over het algemeen 1 punt afgetrokken voor een tweede bevel / bijbevel. Een
derde bevel leidt tot mislukking van de oefening of van een deel ervan.
Op deze algemene regel gelden twee uitzonderingen in graad 1.
Bij oproepen (1.4) en houdingen op afstand (1.6) gelden onderstaande uitzonderingen:
• In alle oproepoefeningen en -situaties en in alle graden wordt voor een tweede bevel / bijbevel 2
punten afgetrokken
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• In alle oefeningen "houdingen op afstand" in alle graden (bv 1.6, 2.8, 3.10) worden voor het eerste
bijbevel voor een houdingsverandering 2 punten afgetrokken. Daarna leiden de bijbevelen voor
de houdingen tot een verlies van 1 punt.
Voor graad 2 en 3 worden als algemene regel 2 punten afgetrokken voor een tweede bevel / bijbevel
en een derde bevel leidt tot mislukking van de oefening of van een deel ervan.
In alle graden, als de geleider geen (duidelijk) mondeling bevel geeft of alleen een
handsignaal geeft, worden 2 punten afgetrokken.
Let wel dat de aftrek voor een bijbevel eigenlijk een aftrek is voor de fout. In sommige gevallen,
de fout van het niet gehoorzamen bij het eerste bevel. Zie Inleiding voor keuring.
Een deel van een oefening betekent bijvoorbeeld zitten aan het einde van een oefening, een houding
in de houdingen op afstand of een houding in oefeningen 2.3 en 3.4.
Bij oefeningen met richtingsbevelen en bij houdingen op afstand worden 1-2 punten afgetrokken
voor een tweede bevel. Zie de instructies voor deze oefeningen (Oef 1.5 & 1.6, Oef 2.5 & 2.8 en Oef
3.6 & 3.10
52. Elke bestraffing van de hond leidt tot uitsluiting.
53. Als de geleider de hond aanraakt tijdens de oefening is de oefening mislukt (0 punten). Dit kan leiden
tot een waarschuwing.
Eén "handtouch" is toegestaan bij het startpunt en betekent dat de hond éénmaal de handpalm van
de geleider aanraakt (met de punt van zijn snuit). Dit is alleen toegestaan vóór aanvang van de
oefening.
54. Als het aanraken van de hond tijdens of tussen de oefeningen kan beschouwd worden als straf, zal
dit leiden tot onmiddellijke uitsluiting.
55. Indien de hond de voethouding of de beginhouding van een oefening niet aanneemt (d.w.z. "zit of
af") is de oefening mislukt (=0).
56. Indien de hond niet aan de voet komt (zit) aan het einde van een oefening:
• In graad 1: niet meer dan 8 punten kunnen worden toegekend; één punt wordt afgetrokken voor
het niet opvolgen van het eerste bevel "zit" en één voor het niet aannemen van de voethouding
• In graad 2 en 3: niet meer dan 7 punten kunnen worden toegekend.
57. Indien een hond aan het begin van een oefening niet rustig naast de geleider zit, mogen er niet meer
dan 8 punten worden toegekend
58. Indien de geleider zich verplaatst tijdens het geven van een bevel is de oefening mislukt (=0).
59. Indien de hond de geleider aanraakt (zachtjes, lichtjes) in de oproep-of apporteeroefeningen waarbij
de hond in zit voor of direct aan de voet moet komen zullen 1- 2 punten afgetrokken worden. Indien
de hond tegen de geleider opspringt of hard tegen de geleider stoot kunnen niet meer dan 7 punten
toegekend worden.
60. Als een hond blaft of jankt tijdens de oefening, zelfs af en toe, zal dit bestraft worden. De keurmeester
mag maximum 7 punten toekennen indien de hond blaft en indien hij veel blaft kunnen zelfs meer
punten worden afgetrokken. Indien de hond doorlopend blaft wordt de oefening als mislukt
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beschouwd. Het blaffen of janken tijdens een oefening wordt altijd bestraft; ook indien er maar een
korte blaf is bij het begin (of het einde) van de oefening (enthousiasme) zal er minstens 1 punt
afgetrokken worden. De hond wordt uitgesloten bij constant blaffen in verschillende oefeningen.
Deze sanctie geldt eveneens voor janken.
61. De hond bij de halsband nemen tussen de oefeningen leidt tot een waarschuwing en een verlies van
punten in "Algemene indruk" en tot een gele kaart in graad 3 en eventueel een rode kaart indien er
meerdere waarschuwingen nodig zijn.
62. Als de hond zijn behoefte doet in de ring
•
•
•

In graad 1 tijdens een oefening wordt de oefening als mislukt (0 punten) beschouwd maar ook
de Algemene indruk wordt als mislukt (0 punten) beschouwd.
In graad 1 tussen twee oefeningen worden geen punten toegekend voor Algemene indruk.
In graad 2 en 3 tijdens of tussen de oefeningen wordt de hond uitgesloten.

Aanbevelingen voor het keuren van volgoefeningen
Zie algemene richtlijnen voor het uitvoeren van § 27–33 en specifieke beschrijvingen voor elke
graad.
63. Bij het beoordelen van het volgen moet rekening worden gehouden met het totaalbeeld en de
details. De aftrek van punten in volgwerk hangt af van de frequentie van de fouten, de ernst, graad
en intensiteit van de fouten.
Kenmerken die in al het volgwerk moeten worden gewaardeerd: de beweging van zowel geleider
als hond moet natuurlijk zijn. De hond moet consequent, aandachtig, actief en met goed contact en
motivatie de geleider aan zijn linkerkant volgen en zijn positie en afstand tot de geleider gedurende
het hele parkoers behouden, ook bij bochten, keerwendingen en halthouden, evenals bij
verschillende snelheden. De hond moet zijn positie gemakkelijk en zonder stress of druk behouden
en het mag niet lijken alsof de hond vaak naar de juiste positie zoekt tijdens het volgwerk.
De geleider moet normaal lopen en duidelijk alle tempo's tonen die gevraagd zijn in de oefening
(normaal, langzaam en snel). Als de geleider en de hond langzaam bewegen, of als de verschillende
tempo's niet duidelijk worden weergegeven, moeten 2-3 punten worden afgetrokken.
Langzaam of aarzelend zitten, niet zitten bij haltes en bijbevelen in elk stadium zijn fouten. Een
onvolmaakte richting (niet parallel, krabbengang) tijdens het volgen en de basishouding moet
resulteren in een verlies van ongeveer 1-3 punten, afhankelijk van de mate en frequentie van de
fouten. Vertragen en stoppen vóór, tijdens of na bochten en haltes zal eveneens leiden tot
puntenverlies.
De afstand tussen hond en geleider moet duidelijk zijn, d.w.z. dat een lichte spatie moet kunnen
waargenomen worden. Achterblijven, een krabbengang en een te grote spatie zijn grote fouten. De
aftrek moet 2-5 punten bedragen, als de hond te dicht naast de geleider loopt, nog meer als hij de
geleider verstoord of hindert, en des te meer als de hond vaak de geleider aanraakt of tegen hem
aanleunt.
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De oefening is mislukt (=0), als leunen en tegen elkaar botsen veelvuldig of ernstig is of als de
afstand (spatie) tussen beide continu te klein is.
De oefening is mislukt (=0), als de hond de geleider verlaat of als hij de geleider volgt op een afstand
van meer dan een halve meter tijdens een groot deel van de oefening (achterblijven of te wijd (breed)
volgen.
Op een natuurlijke manier bewegen betekent onder andere dat de nek en ruglijn natuurlijk moeten
zijn. De hond kan naar de geleider kijken en oogcontact houden. Dit mag echter niet leiden tot
overdrijving, d.w.z. tot een onnatuurlijke houding van het hoofd of tot een onnatuurlijke hoek van de
nek- en ruglijn (wervelkolom) bijvoorbeeld een hoek van minder dan 90°. De hond die zijwaarts kijkt
(op een onnatuurlijke, overdreven manier) is een even ernstige fout.
Opmerking: een natuurlijke houding van het hoofd (hoek) kan verschillen van ras tot ras.
Fouten bij de natuurlijke manier van bewegen van de hond moeten leiden tot ernstig puntenverlies
(2-5). Deze kunnen zelfs leiden tot mislukking van de oefening, zeker als andere fouten worden
vastgesteld.
Mislukking van de volgoefening (=0)
•
•
•
•

Een hond die de geleider verlaat of volgt op een afstand van meer dan een halve meter tijdens
een groot deel van de oefening, faalt de oefening (=0).
Een hond die tijdens de oefening vaak jankt en/of blaft, faalt de oefening.
Een hond die vaak bijbevelen nodig heeft, faalt de oefening.
Een team dat de meeste tijd van de oefening treuzelt of vertraagt, faalt de oefening.

Anticiperen, een oefening te vroeg uitvoeren en zelfstandig handelen
64. Indien de hond bij het begin van een oefening anticipeert (d.w.z. niet correct aan de voet blijft,
beweegt, opstaat maar zijn plaats niet verlaat) kan de keurmeester niet meer dan 8 punten
toekennen.
65. In graad 1 (voor de oefeningen waar de hond wordt weggestuurd): als de hond de geleider verlaat
na het begin van de oefening, maar vóór het bevel van de geleider (bijvoorbeeld op bevel van de
steward) mag de geleider de hond één keer terugroepen. Als de hond terugkomt en de oefening
afwerkt, kunnen maximum 6 punten toegekend worden. Als hij niet terugkomt maar de oefening
voortzet, leidt dit tot een mislukking (0 punten).
66. In graad 2 en 3: als de hond de geleider voor het bevel verlaat (bijvoorbeeld op bevel van de steward)
is er geen mogelijkheid tot terugroepen en wordt de oefening als mislukt beschouwd (0 punten).
67. Als een hond zelfstandig handelt tijdens een oefening, bijvoorbeeld stopt of gaat liggen zonder bevel,
is de algemene regel dat 3 punten worden afgetrokken.
Voorbeelden:
• De hond stopt zelfstandig ergens op weg naar de cirkel of het vak (buiten het vak) of naar
een halter of naar de kegels / ton. De hond heeft een bijbevel nodig om door te gaan: - 3
punten.
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•
•

De hond stopt zelfstandig in het vak. Zelfs als de hond geen bijbevel nodig heeft om door te
gaan, worden 3 punten in mindering gebracht.
De hond gaat zelfstandig liggen in de box (de houding was direct liggen en er werd geen
bevel gegeven). De aftrek is drie punten.

De ring of de geleider verlaten
De ring verlaten
68. In graad 2 en 3 wordt de hond uitgesloten als hij de ring tijdens of tussen de oefeningen verlaat en
als hij niet meer onder controle is.
69. In graad 1 is het de geleider toegestaan de hond 2 keer terug te roepen als hij de ring verlaat tijdens
of tussen de oefeningen of niet meer onder controle is. Als de hond onmiddellijk terugkomt, kunnen
ze de wedstrijd voortzetten maar dit zal bestraft worden in Algemene indruk (- 5 punten). Voor de
oefening zelf worden geen punten toegekend (0 punten). Indien de hond nogmaals de ring verlaat,
wordt hij uitgesloten.
70. Bij groepsoefeningen:
Indien de hond de ring verlaat tijdens groepsoefeningen (wanneer de geleider uit zicht is) en naar
de bestuurder gaat die zich buiten de ring bevindt (graden 2 & 3), zal dit niet leiden tot uitsluiting,
voor zover de hond duidelijk onder controle blijft en onmiddellijk bij de geleider terugkeert. De
oefening is evenwel mislukt (0 punten) en in graad 2 kunnen voor de oefening "omgang geleider/
hond" niet meer dan 5 punten worden toegekend en in graad 3 wordt de gele kaart getoond.
In graad 1 bevinden de geleiders zich in de ring, dus wordt het verlaten van de ring beoordeeld zoals
bij de andere oefeningen: niet meer dan 5 punten mogen worden toegekend voor "Algemene indruk".
De geleider verlaten zonder de ring te verlaten.
71. In graad 2 & 3 indien de hond de geleider verlaat tijdens een oefening (onderbreekt de oefening) of
tussen de oefeningen en buiten controle is, maar de ring niet verlaat, mag de geleider de hond
eenmaal terugroepen zonder zijn plaats te verlaten. Indien de hond terugkeert naar de geleider is
de oefening mislukt maar hond en geleider mogen verder gaan met de volgende oefening.
In graad 2 leidt dat tot een groot verlies van punten in "Algemene indruk": niet meer dan 5 punten
mogen worden toegekend
In graad 3 leidt dat tot een verwittiging. De keurmeester zal de gele kaart tonen.
Indien de hond niet terugkomt, of indien de hond de geleider een tweede keer verlaat, leidt dit tot
uitsluiting (Graad 2 en 3). In graad 3 zal de keurmeester de rode kaart tonen.
72. Indien de hond in graad 1 de geleider verlaat tijdens of tussen oefeningen en niet meer onder
controle is, kan de geleider de hond twee keer terugroepen zonder zijn plaats te verlaten. Indien de
hond terugkeert bij de geleider, kunnen ze de wedstrijd voortzetten, maar dit wordt vermeld in
"algemene indruk" en veroorzaakt een zwaar puntenverlies: er kunnen niet meer dan 7 punten
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worden toegekend. De onderbroken oefening is mislukt (0 punten). Indien de hond de geleider een
tweede keer verlaat, wordt hij uitgesloten.
Apporteeroefeningen
73. De halter laten vallen
Indien de hond het voorwerp laat vallen maar het op eigen initiatief opraapt, kunnen niet meer dan
7 punten worden toegekend. Als er een tweede apporteerbevel moet worden gegeven bij het laten
vallen van het voorwerp zullen er slechts5 punten worden toegekend. Als de hond het voorwerp
naast de geleider laat vallen en de geleider raapt het op zonder een pas te doen zullen 5 punten
toegekend worden bij een correcte afwerking. Als het voorwerp valt ten gevolge van onhandigheid
van de geleider na het bevel “los” kunnen niet meer dan 7 punten worden toegekend.
74. Op de halter knabbelen of bijten
Op het voorwerp knabbelen of bijten zijn ernstige fouten en worden bestraft met een verlies van 23 punten. Niet meer dan 5 punten kunnen worden toegekend bij overdreven knabbelen. Sterk
overdreven knabbelen of stukbijten van het voorwerp leidt tot mislukking van de oefening (0 punten).
Er is geen puntenverlies als de hond bij het terugkeren het voorwerp één keer in de muil klemt voor
een betere grip.
Het voorwerp niet op bevel van de geleider loslaten, maar deze na het bevel stevig vasthouden, is
een ernstige fout en zal dienovereenkomstig bestraft worden.
Algemene indruk
75. In competities (in graad 1 & 2) waar de oefeningen van een graad zijn verdeeld over verschillende
ringen zodat twee of meer juryleden de graad beoordelen, waardoor de ene keurmeester een deel
van de oefeningen en de andere keurmeester de resterende oefeningen beoordeelt, geven alle
keurmeesters hun eigen punten voor de algemene indruk op basis van het werk van de hond in hun
ring en wordt het puntentotaal voor de algemene indruk berekend als een gemiddelde van de punten
die door elke keurmeester worden toegekend.
Als echter in de richtlijnen in verband met bepaalde fouten vermeld staat dat er niet meer dan 7
punten of niet meer dan 5 punten mogen worden toegekend of dat de algemene indruk 0 is als de
hond ...., dan kan het puntentotaal voor de algemene indruk niet hoger zijn, zelfs als de andere
keurmeesters hogere punten zouden hebben toegekend. Het totaal kan lager zijn als de andere
juryleden lagere punten hebben toegekend.
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VI. ALGEMEEN REGLEMENT EN RICHTLIJNEN VOOR UITVOERING EN KEURING VAN DE
INDIVIDUELE OEFENINGEN
GRAAD 1
Oefening 1.1 Eén minuut zitten in groep, geleider in zicht
Bevelen:

[Coëff 3]

“Zit”, “Blijf”

Uitvoering:
Er moeten tenminste drie honden zijn in een groep, maar niet meer dan zes.
De geleiders moeten de ring betreden met hun hond aan de lijn en de lijn verwijderen wanneer ze
op het startpunt staan met de hond aan de voet. De lijn moet uit het zicht worden gehouden.
De oefening begint wanneer alle geleiders zich op een rij bevinden op 3 meter afstand van elkaar,
met hun hond aan de voet en wanneer de steward zegt "Oefening begint". De oefening eindigt
wanneer alle geleiders terug bij hun hond zijn en wanneer de steward zegt “Einde oefening”.
De geleiders verlaten hun hond en stappen ongeveer 15 meter voorwaarts naar de rand van de ring
en keren zich met het aangezicht naar de hond. Na een minuut keren ze terug naar hun hond, lopen
hem voorbij op een afstand van ongeveer 0.5 m en stoppen op ongeveer 3 meter achter hun hond.
Op bevel van de steward komen de geleiders terug naast hun hond.
De tijd (1 minuut) gaat in wanneer de geleiders het 15 meter punt hebben bereikt en zich hebben
omgedraaid.
Instructies::
Indien een hond niet gaat zitten (beginhouding, 2 bevelen, zie algemene regels § 55), opstaat of
ligt of meer dan zijn lichaamslengte kruipt, kan hij geen punten behalen.
Indien een hond opstaat of ligt na een minuut en de geleiders het bevel hebben gekregen om naar
hun hond terug te gaan, kunnen niet meer dan 6 punten worden toegekend
Elke beweging heeft puntenaftrek tot gevolg. Onrustig zijn zoals het wisselen van het gewicht van
de ene poot naar de andere wordt bestraft. De hond mag rondkijken en geïnteresseerd zijn indien
er afleiding of geluid is in of buiten de ring. In elk geval mag hij niet de indruk geven van onrust of
angst.
Indien de hond een paar keer blaft worden 1-2 punten afgetrokken; indien hij meermaals blaft zal
het verlies groter zijn en blaffen gedurende het grootste deel van de oefening leidt tot mislukking van
de oefening (=0). Janken wordt op dezelfde manier bestraft.
Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat, zodanig dat er kans is op een confrontatie
wordt de oefening stopgezet. Vervolgens wordt de oefening voortgezet met uitzondering van de
hond die de stopzetting heeft veroorzaakt.
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Oefening 1.2 Vrij volgen

[Coëff 4]

Bevel:

“Volg”

Uitvoering:

Opmerking: De algemene richtlijnen geven een gedetailleerde beschrijving voor
uitvoering en keuring van het volgen. Zie algemene richtlijnen voor de uitvoering § 27
– 33.

Vrij volgen in graad 1 gebeurt in gewone pas met richtingsveranderingen links en rechts,
keerwendingen en stoppen. Het geschiedt ook in looppas met enkel richtingsveranderingen naar
rechts. De hond wordt eveneens beoordeeld wanneer de geleider zich met twee of drie stappen
vooruit of achteruit verplaatst. Het vrij volgen wordt in detail beschreven in de algemene richtlijnen.
Al de honden in de wedstrijd moeten hetzelfde schema volgen.
Aanbeveling voor de duur van de oefening: niet meer dan ongeveer 1 minuut. Er moet rekening mee
worden gehouden dat sommige rassen / geleiders meer / minder tijd nodig hebben voor eenzelfde
schema.
Instructies:
OPMERKING: De algemene richtlijnen geven een gedetailleerde beschrijving voor uitvoering
en keuring van het volgen. Zie algemene richtlijnen voor keuring § 63. Die moeten gevolgd
worden maar bij het keuren moet ook rekening worden gehouden met de graad.
Een hond die de geleider verlaat of volgt op een afstand van meer dan een halve meter gedurende
een groot deel van de oefening faalt voor deze oefening. Wanneer geleider en hond traag bewegen
(tijdens de gewone pas of de looppas) kunnen 2-4 punten worden afgetrokken. Achterblijven is een
ernstige fout en kan 2-5 punten kosten.
Onvoldoende contact en bijbevelen zijn fouten. Bij foutieve looplijnen (niet parallel aan de geleider,
krabbegang) tijdens het volgen worden 1-3 punten afgetrokken. Vertragen of stoppen vóór, tijdens
of na richtingsveranderingen en bij het halthouden betekent puntenverlies.
De beweging van de hond (en de geleider) bij het volgen moet natuurlijk zijn. Onnatuurlijke en
overdreven houdingen van de hond zijn ernstige fouten. Dat geldt ook voor de geleider. Dit kan zelfs
leiden tot mislukking van de oefening.
De afstand tussen hond en geleider moet duidelijk zijn. Er moet puntenaftrek zijn als de hond te dicht
naast de geleider loopt, nog meer als hij de geleider verstoord of hindert, en des te meer als de hond
vaak de geleider aanraakt of tegen hem aanleunt.
Oefening 1.3 Houding tijdens het volgen
Bevelen:

[Coëff 3]

“Volg”, “ Sta/Zit/Lig”, ”Zit”

Beschrijving:
De keurmeester beslist welke houding van de drie houdingen, staan/zitten/liggen de hond moet
aannemen. De keurmeester/steward moet de geleiders voor aanvang van de wedstrijd (begin van
de graad) informeren welke houding zal worden uitgevoerd. De houding is dezelfde voor alle
deelnemers in graad 1.
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Uitvoering:
Alle onderdelen van de oefening worden uitgevoerd na toelating van de steward, behalve de
keerwending bij de kegel/markeerder.
Hond en geleider starten in een rechte lijn in normale pas. Na ongeveer 10 m zal de geleider op
aangeven van de steward zonder te stoppen de hond het bevel "sta/zit/liggen" geven en de hond
moet onmiddellijk de juiste houding aannemen.
De geleider loopt ongeveer 10 meter door (naar een plaats aangeduid met een markeerder of kegel),
en draait zich op eigen houtje om naar de hond. Na 3 seconden en op aanwijzing van de steward,
gaat de geleider terug naar de hond en neemt een weg parallel aan degene die hij ervoor heeft
genomen, gaat de hond die zich links bevindt voorbij en dit op ongeveer een 0,5 m. Na 1 à 2 m keert
hij terug naast de hond en beveelt de hond aan de voet.
Instructies:
Opmerking: In de oefening houding tijdens het volgen is de bestraffing voor een verkeerde houding
strenger dan in andere oefeningen
De oefening is mislukt Indien de hond:
•
•
•
•
•

stopt in een verkeerde houding (zie uitzondering hieronder)
verandert van (correcte) houding vooraleer de geleider omgedraaid is (zie uitzondering
hieronder)
stopt voor het bevel
een bijbevel nodig heeft
Indien de geleider stopt vóór of tijdens het bevel

Als de hond echter onmiddellijk stopt bij bevel, maar de houding is verkeerd, kunnen 6 punten
worden toegekend, ervan uitgaande dat de oefening ook in alle andere opzichten perfect is.
Als de hond onmiddellijk en perfect in de juiste houding op bevel is gestopt, maar van houding
verandert voordat de geleider zich heeft omgedraaid, kan een 6 worden toegekend, op voorwaarde
dat de oefening perfect is in alle andere opzichten en de hond alleen van houding verandert, niet
van zijn plaats beweegt.
Om de juiste punten te bekomen mag de hond zich niet meer dan een lichaamslengte verplaatsen
na het bevel.
De oefening is ook mislukt wanneer de hond de geleider achternaloopt of de geleider volgt wanneer
die de hond passeert en de verplaatsingsafstand meer dan één lichaamslengte bedraagt. Er kunnen
niet meer dan 5 punten worden toegekend als de verplaatsingsafstand gelijk is aan één
lichaamslengte.
Als de hond van een correcte houding verandert nadat de geleider zich heeft omgedraaid bij de
kegel / markeerder, mogen niet meer dan 7 punten worden toegekend.
Als de geleider van tempo verandert / vertraagt / versnelt vóór het bevel, kunnen niet meer dan 8
punten worden toegekend. Handgebaren en lichaamstaal s a m e n m e t h e t b e v e l v o o r d e
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h o u d i n g " s t a / z i t / l i g ) zijn ernstige fouten en worden zwaar bestraft; afhankelijk van hun kracht
en duur moet de vermindering 3-5 punten zijn.
Bij het keuren moet ook aandacht worden besteed aan het volgen. Slecht volgen wordt bestraft
met 1 – 2 punten. Traag bewegen en trage houdingen of niet stoppen in een strakke houding zijn
fouten en worden bestraft met 1 – 4 punten. Indien de geleider de hond aan de verkeerde kant
passeert, moet 1 punt worden afgetrokken.
Oefening 1.4

Komen op bevel

Bevelen:

“Liggen”, (“Blijf”), “Hier”, (“Voet”)

[Coëff 4]

Uitvoering:

Alle onderdelen, behalve het omdraaien aan de markeerder, gebeuren op aangeven
van de steward.
De geleider geeft het bevel “liggen” en stapt 20-25m naar de aangeduide plaats en keert zich op
eigen houtje om. Op aanwijzing van de steward roept de geleider de hond op. De naam van de hond
kan gecombineerd worden met het bevel voor het oproepen voor zover beide bevelen niet de indruk
geven aparte bevelen te zijn.
Instructies:
De hond dient het oproepbevel spontaan op te volgen.
De hond dient met een degelijke snelheid te komen en zijn tempo aan te houden, ten minste een
snelle draf. Traag bewegen is een ernstige fout. Het ras en de bouw van de hond worden in
aanmerking genomen bij de keuring van de snelheid.
Indien de hond gaat zitten of staan of indien hij zich minder dan een lichaamslengte verplaatst voor
het bevel van het oproepen, kan er maximum 8 punten toegekend worden.
Indien de hond zich meer dan één lichaamslengte verplaatst vóór het bevel van het oproepen, is de
oefening mislukt (=0).
Indien er meer dan één bevel om te komen wordt gegeven, kan de hond maximum 8 punten behalen.
Een derde bevel om te komen leidt tot mislukking van de oefening (=0).
Oefening 1.5 Vooruitsturen naar een vak met liggen
Bevelen:

[Coëff 4]

“Vooruit”, (“Sta”), “Lig”, “Zit”
Wanneer de hond op afstand is, mogen handgebaren gebruikt worden samen met
het stembevel, ook bij de "sta" en "lig" bevelen

Beschrijving:
De grootte van het vak is 3m x 3m. De afstand tussen het midden van het vak en het startpunt is
ongeveer 15 m. Kegels (van 10-15 cm) duiden elk hoekpunt aan. Zichtbare lijnen (bijvoorbeeld
kleefbanden, krijtlijnen, linten) moeten de kegels langs de buitenzijde verbinden. Het vierkant moet
geplaatst worden op tenminste 3-5 meter van de dichtstbij zijnde zijkant van de ring.
Zie schema voor oefening 1.5
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Figuur: Oefening 1.5 (Zie deel VII – Bijlage 5 voor details ivm het uitzetten van het vak.
Uitvoering:
Vooraleer de oefening begint moet de geleider de keurmeester op de hoogte brengen of hij het bevel
“sta” en daarna “lig” geeft in het vak ofwel onmiddellijk het bevel “lig". Alle andere bevelen behalve
voor de Sta, Lig of het bijsturen, moeten gegeven worden op aanwijzing van de steward.
De hond moet de bevelen volgen, bijv. als er een Sta-bevel wordt gegeven in het vierkant moet hij
staan en als hij wordt bevolen om direct te gaan liggen, moet de lig onmiddellijk volgen.
Er volgt puntenverlies als de hond zelfstandig handelt. Dit betekent dat bijvoorbeeld de "sta" en/of
"lig" bevelen in het vierkant moeten worden gegeven.
Wanneer de steward toestemming geeft, stuurt de geleider de hond vanaf het startpunt naar het vak.
De hond moet in rechte lijn naar het vak lopen en moet het langs de voorkant betreden.
Op het ogenblik dat de hond in het vak komt, beveelt de geleider de houding “sta” en dan “lig” ofwel
onmiddellijk “lig”. Bij het bevel “sta” moet de hond een klare en stabiele houding aannemen (~ 3
sec) vooraleer het bevel “lig” wordt gegeven. De geleider geeft de Sta en/of Lig bevelen op eigen
houtje.
Op aanwijzing van de steward moet de geleider naar de hond toegaan, ernaast gaan staan en
(steeds op aanwijzing) de voet bevelen.
Om puntenverlies te vermijden, mag de geleider niet meer dan 4 bevelen geven. Het vierde bevel is
een "sta" bevel in het vierkant. De geleider kan ook onmiddellijk de "lig" bevelen en zodoende 3
bevelen gebruiken. Indien de hond moet bijgestuurd worden, mag een handgebaar gecombineerd
worden met het stuurbevel.
Wanneer de hond op afstand is, mogen handgebaren gecombineerd worden met stembevelen.
Instructies:
De bereidheid van de hond om de bevelen te volgen, een correct tempo en een rechte lijn worden
beoordeeld.
Het is verboden de hond vanaf het vertrekpunt een richting aan te wijzen of het vak te tonen of de
hond aan te raken voor de aanvang van de oefening. Het niet respecteren van deze richtlijnen kan
tot mislukking van de oefening leiden. De "handtouch" is echter één keer toegestaan op het startpunt,
vóór vertrek. Die "handtouch" moet kort zijn en mag niet de indruk wekken aanwijzingen te geven
en het moet de hond zijn die de handpalm van de geleider aanraakt en niet de geleider die de hond
aanraakt. Zie Algemene Richtlijnen § 20 en § 53

SECTIE 4D - REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor FCI OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 35

Indien de geleider zich verplaatst (in welke richting ook) terwijl hij bevelen geeft, zal de oefening als
mislukt beschouwd worden (0 punten). Bij overdreven lichaamstaal zullen slechts 8 punten worden
toegekend.
Handgebaren zijn enkel toegestaan wanneer de hond moet worden (bij)gestuurd. Een handgebaar
terwijl de hond nog naast de geleider is = - 2 punten.
Indien de hond zeer langzaam loopt zullen enkel 7-8 punten toegekend worden.
Als de hond zelfstandig werkt zullen 3 punten afgetrokken worden. (vb. als de hond zonder bevel
stopt onderweg naar het vak of in het vak).
Als de hond gaat zitten of liggen buiten het vak kan hij niet bijgestuurd worden en is de oefening
mislukt (=0).
Er volgt puntenaftrek als de geleider meer dan vier bevelen geeft (inclusief het stabevel) of meer
dan 3 bevelen (bij directe lig)
De puntenaftrek voor sturings- of bijsturingsbevelen hangt af van hun sterkte of intensiteit en de
bereidheid van de hond om ze op te volgen, wat neerkomt op 1-2 punten per bijbevel.
Het vak
Indien de hond het vak langs de zijkant of de achterkant betreedt, worden ½ en 1 punt
afgetrokken.
Om punten te behalen moet het hele lichaam van de hond, behalve de staart, binnen het vak
liggen.
Als de hond op bevel wordt gestopt (om te staan) en hij stopt in de buurt van het vak of bij de zijlijn
en de hond moet worden bijgestuurd naar het vak, moet er in het vak een nieuw stabevel worden
gegeven vóór het ligbevel of het directe ligbevel moet worden gegeven nadat het bijbevel voor de
sta en bijsturing is gegeven. In beide gevallen is de aftrek -2, op voorwaarde dat de hond snel
reageert en de houdingen duidelijk zijn.
Als de hond in het vak op bevel een verkeerde houding aanneemt, worden 2 punten afgetrokken en
als de houding sta niet duidelijk en stabiel is of als deze te kort is, worden 1-2 punten afgetrokken.
Als de hond de verkeerde houding aanneemt (op zichzelf handelt), worden 3 punten afgetrokken.
De oefening is mislukt (=0) als de hond het vak verlaat voor het einde van de oefening. Als de hond
in het vak beweegt, rondkruipt of snuffelt, zullen 1 tot 3 punten afgetrokken worden. Als de hond van
houding verandert vooraleer de geleider bij hem komt, zullen 2 tot 3 punten afgetrokken worden. Er
kunnen niet meer dan 8 punten worden toegekend, als de hond een zit- of stahouding aanneemt
vooraleer de geleider het bevel heeft gegeven.
Voor het tweede bevel “staan” of “liggen” is er een aftrek van 1 punt.
De oefening is mislukt (=0) wanneer één van de bevelen ”sta” of “lig” een derde keer moet gegeven
worden.
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Oefening 1.6 Houdingen op afstand zitten/liggen, 4 veranderingen
Bevelen:

[Coëff 4]

"Lig”, ”Blijf”, ”Zit”, "Lig"
Gelijktijdige handgebaren zijn toegestaan samen met stembevelen bij
houdingsveranderingen. Een hand of beide handen mogen worden gebruikt.

Beschrijving:
Er wordt een denkbeeldige lijn getrokken tussen 2 markeerders op 0.8 tot 1m achter de hond. De
geleider beveelt de hond op de vertrekplaats te liggen voor de denkbeeldige lijn. De hond moet 4
maal van houding veranderen (zit/lig/zit/lig) volgens de bevelen van de geleider en op dezelfde
plaats blijven
Met de hulp van geschreven bevelen of tekeningen of een elektrisch bord toont de steward de
geleider de volgorde van de houdingen. De steward moet op 3-5 meter van de hond staan en mag
niet naar de hond kijken terwijl hij de bevelen toont. De bevelen worden om de 3 seconden
aangegeven.
Uitvoering:
Op aanwijzing beveelt de geleider zijn/haar hond om te gaan liggen op het startpunt voor de
denkbeeldige lijn (grens) zodat de grens een raaklijn vormt.
De geleider verlaat zijn hond en plaatst zich op ongeveer 5 m voor de hond, aangezicht naar de
hond. De volgorde van de houdingen moet altijd zit / lig / zit / lig zijn en dus zal het laatste bevel
“lig” zijn. De bevelen worden om de 3 seconden aangegeven.
De geleider moet bevelen met de stem. Wanneer hij op afstand van de hond staat mag hij ook
handgebaren gebruiken, maar deze gebaren moeten kort en simultaan gegeven worden. Na het
laatste bevel “lig” keert de geleider terug naast de hond en beveelt de hond aan de voet (zit) op
aanwijzing van de steward.
Instructies:
De keurmeester houdt rekening met de snelheid waarmee de hond van houding verandert, de
duidelijkheid van de houding en hoe hij ze aanhoudt alsook met de afstand van eventuele
verplaatsingen.
Indien de hond zich meer dan één lichaamslengte verplaatst ten opzichte van zijn beginhouding is
de oefening mislukt (=0). Indien hij zich één lichaamslengte verplaatst, kan hij niet meer dan 6 punten
behalen. Bij de beoordeling van de verplaatsingsafstand worden alle verplaatsingen samengeteld
(voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts).
Indien de hond één van de vier houdingen mist, bijvoorbeeld een verkeerde houding aanneemt of
een derde bevel nodig heeft voor een houding, kan hij maximum 7 punten behalen. Als hij 2
houdingen mist, kunnen niet meer dan 5 punten toegekend worden.
Er kunnen niet meer dan 8 punten worden toegekend, als de hond twee bevelen nodig heeft bij een
houdingswijziging. Niet ingaan op een tweede bevel voor de houding leidt tot het missen van die
houding. De eerste keer dat een bijbevel op een houding wordt gegeven, worden 2 punten

SECTIE 4D - REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor FCI OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 37

afgetrokken en de volgende keer(keren) dat een houding een bijbevel vergt, wordt 1 punt
afgetrokken.
Een derde bevel voor een houding mag gegeven worden indien dit binnen de tijdsgrens gebeurt
(maar die houding is mislukt). zodat de volgende houding kan worden uitgevoerd
Langgerekte bevelen of overdreven of constante gebaren leiden tot puntenverlies (zie algemene
richtlijnen)..
Als de hond zit alvorens de geleider terugkomt, zullen niet meer dan 8 punten toegekend worden.
Bijbevelen voor de beginhouding en voor voethouding bij het einde geven aanleiding tot puntenaftrek
in overeenstemming met de algemene richtlijnen ( -1 voor graad 1).
Oefening 1.7 Over een hindernis springen en een halter apporteren
Bevelen:

[Coëff4]

"Spring", "Apport" en "Los" ("Voet")
De eigenaar mag zijn eigen houten halter gebruiken, maar geschikte halters moeten
beschikbaar zijn)

Uitvoering:
De geleider wordt voor een hindernis geplaatst op een afstand van ongeveer 2 - 4 m (keuze geleider)
met de hond aan de voet.
De hoogte van de hindernis moet ongeveer worden aangepast aan de schofthoogte van de hond,
maar niet hoger dan 50 cm.
De steward overhandigt de halter aan de geleider. De geleider gooit de houten halter over de
hindernis. De geleider beveelt de hond over de hindernis te springen, de halter te apporteren en
opnieuw over de hindernis te springen. Het bevel "apporteren" mag ten laatste gegeven worden
wanneer de hond zijn sprong heeft aangevat. Alle andere bevelen worden gegeven op aanwijzing
van de steward. De geleider mag zijn eigen halter gebruiken, maar de keurmeester dient te
controleren of het van hout is en gelijkaardig aan de richtlijnen.
Instructies:
Als de hond op een actieve manier even naar de halter moet zoeken, mogen geen punten in
mindering worden gebracht.
Als de hond de hindernis zelfs maar lichtjes raakt tijdens het springen, wordt de hoogste score 8
punten. Als de hond op de hindernis steunt, is de oefening mislukt (0 punten).
Als de hond slechts in één richting over de hindernis springt maar de halter apporteert, mogen niet
meer dan 6 punten worden toegekend. Indien beide sprongen worden gemist, is de oefening mislukt.
Zij is ook mislukt (0 punten) als de hond de halter niet ophaalt. Als de hindernis omvalt, is de oefening
mislukt (0 punten). Als de hond het bevel anticipeert, moeten 2-4 punten worden afgetrokken.
Een bijbevel "Apport" of "Spring" wordt bestraft met 1 punt. Als de hond vertrekt terwijl de halter
wordt gegooid, is de oefening mislukt.
Voor het laten vallen van de halter en voor het kauwen of bijten op de halter: zie de algemene
richtlijnen voor keuren van de oefeningen.
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Oefening 1.8 Sturen rond een groep kegels/ton en terugkomen
Bevelen:

[Coëff 4]

“Rond” - "Links/rechts" - (Voet)
Een handgebaar samen met stembevel is toegestaan indien bijsturing nodig is

Beschrijving:
Een groep kegels (3–6) of een ton beide ongeveer 40/50 cm hoog wordt op een afstand van
ongeveer 10 m van het vertrekpunt geplaatst. Het is aanbevolen de kegels te plaatsen zoals
aangeduid in onderstaande figuur. Alternatieven voor plaatsing van de kegels staan vermeld in Deel
VII bijlage 4.
In graad 1 mag er evenwel geen grote spatie zijn tussen de kegels waardoor de hond doorheen de
kegels zou lopen.
De diameter van de ton zal ongeveer 70 – 80 cm bedragen (6 kegels moeten een gelijkaardige
oppervlakte beslaan).
Omdat de hond de plaatsing van de kegels/ton vooraf niet mag zien, moeten ze worden geplaatst
vooraleer de geleider bij het startpunt komt.
Uitvoering:
De geleider staat met zijn hond aan de voet bij de startplaats, aangezicht naar de kegels/ton.
De steward kondigt de start van de oefening aan. In opdracht stuurt de geleider de hond om rond
de kegels / ton te lopen. Dit kan zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin. De hond moet rond de kegels
/ ton lopen en terugkeren naar de geleider, zich focussen naar het midden / naar de geleider en aan
de voet komen. Het ideaal is niet om te dicht (strak) rond de kegels/ton te draaien. Afhankelijk van
het ras is ongeveer een halve meter voor middelgrote rassen en tot een meter voor grote rassen
een geschikte afstand.

Instructies:
Het is belangrijk dat de hond de bevelen van de geleider spontaan opvolgt, dat het tempo van de
hond correct is en dat hij een korte weg kiest maar een voldoend duidelijke afstand tot de
kegels/ton in acht neemt. Symmetrie en focus op de middenlijn naar de geleider bij de terugkeer
worden eveneens beoordeeld.
De hond mag zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin rond de kegels/ton draaien.
De hond moet een goede en aanhoudende snelheid tonen, ten minste een stevige draf. Traag /
onwillig werken leidt tot een verlies van 1 – 5 punten. Het ras en de bouw van de hond moeten in
aanmerking worden genomen bij het keuren van de snelheid en de afstand tot de kegels/ton.
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Als de hond terugkeert vooraleer de kegels/ton te hebben bereikt, moet hij bijgestuurd worden om
rond de kegels/ton te draaien. Puntenaftrek: -3, voor zover de hond rond de kegels/ton draait na één
bijsturingsbevel. (Dus 7 punten kunnen worden toegekend indien de rest van de oefening in ieder
opzicht perfect is).
Als de hond terugkeert wanneer hij de kegels/ton bereikt heeft, maar er niet ronddraait, kan hij niet
meer dan 5 punten bekomen.
Een alternatief is de hond bij te sturen om rond de kegels/ton te draaien zodat er slechts 3 punten
worden afgetrokken.
Als voor de terugkeer een bevel moet worden gegeven, zullen niet meer dan 8 punten toegekend
worden. Indien de hond tweemaal rond de kegels draait, kan hij niet meer dan 8 punten bekomen.
De oefening is mislukt (0 punten):
• als de hond terugkeert vooraleer hij de kegels/ton bereikt heeft (een afstand van minstens 1,5 tot
2 m of minder van de voorste kegel/ton)
• als een derde bevel “rond” wordt gegeven
• als een tweede bevel om terug te komen wordt gegeven.
Indien de hond moet worden bijgestuurd, mag een handgebaar gecombineerd worden met het
stembevel. Bij het beoordelen van de snelheid zal er rekening worden gehouden met het ras.
Indien de hond een kegel of de ton raakt of er tegenaan botst, verliest hij 1-3 punten naargelang de
kracht/intensiteit van de botsing. Indien de hond kegels/ton omwerpt, worden 2-3 punten
afgetrokken. Indien de hond tussen de kegels loopt, kan hij niet meer den 7 punten behalen..
Het tonen van de richting of het aanraken van de hond op de startplaats zal leiden tot verlies van
alle punten.(zie algemene regels § 20 & 53).

Oefening 1.9 Algemene indruk

[Coëff 2]

Instructies:
Bij algemene indruk zijn “Will to please” en het opvolgen van bevelen essentieel. Zuiverheid en
precisie maar ook natuurlijke bewegingen van de hond en de geleider zijn belangrijk. Om hoge
punten te behalen moeten hond en geleider een goed samenwerkend team vormen, wederzijds
plezier hebben in het samenwerken en sportief gedrag vertonen. Wat er gebeurt in en tussen de
oefeningen beïnvloedt de punten van de oefening.
Indien de hond niet meer onder controle is en de geleider verlaat, tussen of tijdens de oefeningen
(zelfs al doet hij dit maar één keer) maar wel in de ring blijft kunnen slechts 7 punten worden
toegekend voor “omgang geleider hond”, voor zover de hond terugkomt (niet meer dan 2 bevelen).
Indien de hond niet terugkomt bij zijn geleider of een tweede keer verlaat, wordt hij uitgesloten.
Indien de hond de ring verlaat tussen of tijdens de oefeningen maar onmiddellijk terugkomt op bevel
(2 bevelen) kunnen niet meer dan 5 punten worden toegekend.
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Indien de hond zich ontlast in de ring, kunnen er geen punten worden toegekend voor "algemene
indruk”.
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat geen hogere punten worden toegekend dan
hoger vermeld indien de definitieve punten worden berekend als een gemiddelde van de punten
toegekend door twee of meer keurmeesters die afzonderlijke oefeningen keuren.
Zie algemene richtlijnen voor het keuren - punt 75.
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GRAAD 2
Oefening 2.1
Bevelen:

2 minuten liggen in groep, geleider uit zicht

[Coëff 3]

“Lig”, “Blijf”, “Voet”

Uitvoering:
De honden moeten 2 minuten liggen met de geleiders uit zicht.
Een groep moet bestaan uit minimum 3 en maximum 6 honden.
De honden moeten de ring betreden zonder leiband maar moeten een halsband dragen. De honden
worden één voor één in "Lig" en "Zit" bevolen. De steward zegt wanneer de bevelen moeten gegeven
worden en beheert alle onderdelen van de oefening. De honden worden onderworpen aan afleiding,
bijvoorbeeld een persoon die tussen de honden slalomt.
De oefening begint als alle geleiders zich op een rij bevinden op ongeveer 3 meters afstand van
elkaar, met hun hond aan de voet en als de steward zegt ”de oefening begint”. De geleiders bevelen
hun hond één voor één in de lighouding op aanwijzing van de steward. De orde is van links naar
rechts (1tot 6).
De geleiders verlaten hun hond en stappen ongeveer 15 meter voorwaarts naar de rand van de ring
en daarna uit zicht van de honden. De 2 minuten beginnen te lopen wanneer alle geleiders uit zicht
zijn. Na 2 minuten krijgen de geleiders het teken om samen terug te keren in de ring en in een rij te
gaan staan. Dan gaan ze in de richting van hun hond, er voorbij op een afstand van ongeveer 0.5 m
en stoppen met een keer op ongeveer 3 meter achter hun hond. Op bevel van de steward komen
de geleiders terug naast hun hond. De geleiders bevelen dan hun hond aan de voet (één voor één
van rechts naar links (6 tot1) zodat de eerste hond die ging liggen de laatste is om te zitten. De
oefening eindigt wanneer de geleiders terug bij hun hond zijn en alle honden aan de voet zitten en
de steward het einde van de oefening heeft aangekondigd.
De geleiders moeten eraan herinnerd worden geen te luide bevelen te geven. Dit kan de andere
honden beïnvloeden en zal dan ook streng bestraft worden.
Instructies:
Indien de hond reageert (gaat liggen of zitten) voor het bevel van de geleider (bv. op een bevel “lig”
of “zit” van een andere geleider) kunnen niet meer dan 8 punten worden toegekend. Indien de hond
uit eigen beweging werkt (door te liggen of te zitten) moet hij in die houding blijven (lig of zit). Bij het
begin van de oefening kunnen in dat geval geen punten worden toegekend. Bij het einde van de
oefening Indien de hond zonder bevel gaat zitten en opnieuw gaat liggen, kunnen er maximum 6
punten worden toegekend. Een hond die op de flank gaat liggen kan maximum 7 punten behalen.
Indien hij niet gaat zitten bij het einde van de oefening kan hij maximum 7 punten behalen,.
Een hond die niet gaat liggen (2 bevelen), die opstaat of die zit als de geleiders buiten zicht zijn of
die meer dan één eigen lichaamslengte kruipt of op zijn rug gaat liggen, zal geen punten bekomen
voor de oefening.
Indien een hond zit of opstaat na de 2 minuten wanneer de geleiders al in de ring op een rij staan,
kunnen niet meer dan 6 punten toegekend worden. Indien de hond daarenboven zijn plaats verlaat,
is de oefening mislukt (0 punten).
Elke beweging leidt tot puntenaftrek. Onrustig zijn zoals het wisselen van het gewicht van de ene
zijde naar de andere wordt bestraft. De hond mag rondkijken en eventueel geïnteresseerd zijn indien
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in of buiten de ring afleiding of geluid is. In elk geval mag hij geen blijk geven van ongerustheid of
angst.
Als de hond 1-2 keer blaft: worden 1-2 punten afgetrokken. Indien hij meermaals blaft, wordt
puntenaftrek groter. Indien de hond gedurende het grootste deel van de oefening blaft, bekomt hij
geen punten. Janken wordt op dezelfde manier bestraft.
Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat, zodat er kans is op een gevecht, wordt
de oefening stopgezet. Vervolgens wordt de oefening hervat met de andere honden met uitzondering
van de hond die de stopzetting heeft veroorzaakt.
Oefening 2.2 Vrij volgen

[Coëff 4]

Bevelen:

“Volg”

Uitvoering:

Let Op: De algemene richtlijnen geven een gedetailleerde beschrijving van de
uitvoering en keuring van het volgen § 27 – 33.

Het doel van volgwerk is dat de hond consequent en actief de geleider volgt met goed contact aan
zijn / haar linkerkant en zijn houding en afstand tot de geleider gedurende het hele schema aanhoudt,
ook bij bochten, keerwendingen, halthouden en verschillende snelheden.
Klasse 2 volgwerk wordt getest op verschillende snelheden, normaal, langzaam en snel tempo, in
combinatie met bochten en keerwendingen en halthouden. Er moet een duidelijk verschil in snelheid
zijn tussen normaal tempo en langzaam tempo, evenals tussen normaal tempo en snel tempo.
De hond wordt eveneens beoordeeld als de geleider zich met twee of drie stappen vooruit of
achteruit verplaatst of ook op een korte afstand van 5-8 stappen (2 tot 3 meter) achteruit. Achteruit
stappen begint na een stop en eindigt met een stop, telkens op bevel van de steward.
Bij de stappen achteruit moet men erop toezien dat de grond vlak en veilig is.
Alle deelnemers aan een wedstrijd moeten het volgwerk volgens hetzelfde schema en dezelfde
afstand uitvoeren.
Aanbeveling voor de duur van de oefening: niet meer dan ongeveer 2 minuten. Er moet rekening
mee worden gehouden dat sommige rassen / geleiders meer / minder tijd nodig hebben voor
eenzelfde schema.
Instructies:
Opmerking: De algemene richtlijnen geven een gedetailleerde beschrijving voor uitvoering en
keuring van het volgen. Zie algemene richtlijnen voor keuring § 63. Die moeten gevolgd worden
maar bij het keuren moet ook rekening worden gehouden met de graad.
Een hond die de geleider verlaat of volgt op een afstand van meer dan een halve meter gedurende
een groot deel van de oefening faalt de oefening: (=0). Als de geleider en de hond langzaam
bewegen (in normale pas of looppas), moeten 2-4 punten worden afgetrokken. Achterblijven is een
grote fout en zou 2-5 punten moeten kosten.
Onvoldoende contact en bijbevelen zijn fouten. Bij een foutieve houding van de hond (niet parallel,
krabbengang) worden ongeveer 1 - 3 punten afgetrokken. Vertragen of stoppen vóór, tijdens of na
een bocht en vóór het stoppen, wordt bestraft.
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De bewegingen van de hond (en geleider) in volgwerk moeten natuurlijk zijn. Onnatuurlijke
houdingen van de hond en overdrijvingen zijn grote fouten. Dit geldt ook voor de geleider. Deze
kunnen de oefening eveneens doen mislukken.
De afstand tussen hond en geleider moet duidelijk zijn. Er moet puntenaftrek zijn als de hond te dicht
naast de geleider loopt, nog meer als hij de geleider verstoord of hindert, en des te meer als de hond
vaak de geleider aanraakt of tegen hem aanleunt.
De geleider mag iets voorzichtiger bewegen bij de passen achterwaarts. Niet meer dan 1-2 punten
kunnen afgetrokken worden wanneer deze passen niet correct worden uitgevoerd.
Oefening 2.3

Staan en zitten of liggen tijdens het volgen

Bevelen:

"Volg" (3 maal) “sta” / “zit” / “lig”

[Coëff 3]

Beschrijving:
De oefening wordt uitgevoerd volgens de bijgevoegde figuur. De hond neemt twee van de drie
houdingen aan: staan / zitten / liggen. De keurmeester beslist vóór de wedstrijd welke twee
houdingen worden uitgevoerd en in welke volgorde. Er moet een linkse en rechtse hoek worden
uitgevoerd. Dit zal voor iedere deelnemer hetzelfde zijn. Startpunt, hoeken (links of rechts, 90°) en
eindpunt worden gemarkeerd, bv door kleine kegels.
De keurmeester/steward deelt de geleiders vóór de wedstrijd of vóór de graad mee welke twee
houdingen gebruikt worden en in welke volgorde.
De plaats voor de houdingen (sta, zit, lig) zal ongeveer het middelpunt (~5m) van de
10-meterlijn zijn.
Zie onderstaande tekening.

Uitvoering:
De steward zal de geleider zeggen wanneer hij moet starten, wanneer hij de hond moet bevelen om
te staan/zitten/liggen, wanneer hij moet omdraaien en wanneer hij aan het einde moet stoppen. De
kwartdraai aan de hoeken gebeurt zelfstandig evenals de hond meenemen na het stoppen.
Geleider en hond verlaten het startpunt en stappen in gewone pas recht naast het eerste
lijnsegment naar het eerste keerpunt. Na de helft van de afstand (~5 m) te hebben gelopen, beveelt
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de geleider, in opdracht van de steward, de hond om de eerste houding aan te nemen
(staan/zitten/liggen) en de hond moet onmiddellijk de juiste houding aannemen. Een bijbevel is niet
toegestaan bij een houding. dit leidt tot mislukking van de houding.
De geleider loopt 5 meter door (ongeveer tot de volgende hoek), maakt een keerwending op
aanwijzing van de steward, loopt terug richting hond, passeert zijn hond links en op ongeveer een
halve meter. De geleider gaat ongeveer 2 m door, keert op aanwijzing van de steward terug richting
hond. Ter hoogte van de hond geeft de geleider het bevel volg zonder te stoppen, te vertragen of te
versnellen.
De oefening gaat door op dezelfde manier als de eerste fase. Na de hoek (rechts/links) en na ~.5 m
doorgelopen te hebben richting tweede punt (eindpunt) geeft de geleider het bevel aan de hond om
de tweede houding aan te nemen. De oefening verloopt op dezelfde manier als bij het eerste
lijnsegment
De oefening stopt als de steward het bevel geeft om te stoppen en “einde oefening” heeft gezegd.
De houdingen “staan, zitten, liggen” moeten uitgevoerd worden parallel aan een denkbeeldige lijn
tussen de kegels (start, hoek, einde). De afstand tussen hond en kegel zal ongeveer 0,5 m bedragen,
waarbij er rekening moet gehouden worden met de grootte van de hond. De hoeken moeten
genomen worden aan 90°, dus niet afgerond worden. De geleider en de hond passeren de kegels
aan de rechterzijde, de kegels links van hen.
De pas moet natuurlijk zijn, niet trager/sneller dan de gewone pas bij het volgen.van graad 2.
Instructies:
Let op: Bij houdingsoefeningen is de puntenaftrek voor verkeerde houdingen
strikter dan bij andere oefeningen.
Om punten voor die oefening te bekomen, moet tenminste één houding correct uitgevoerd worden.
Indien de hond één houding mist kunnen niet meer dan 7 punten toegekend worden.
Mislukken van een houding
De hond faalt voor een houding:
•
•
•
•
•
•

indien hij een verkeerde houding aanneemt
indien hij zich meer dan één lichaamslengte verplaatst na het bevel
indien hij de correcte houding verlaat
indien de geleider een bijbevel geeft
indien hij na gestopt te zijn, opnieuw in beweging komt en meer dan één lichaamslengte
beweegt
indien een sterk handgebaar of sterke lichaamstaal gebruikt wordt voor die houding.

Indien de hond helemaal niet stopt bij één van de houdingen, dat wil zeggen niet stopt voordat de
geleider rond de kegel gedraaid is, is de oefening mislukt (=0). Een tweede bevel kan gebruikt
worden om de hond te stoppen en als de hond stopt vooraleer de geleider de volgende kegel bereikt,
kan de oefening verder gaan maar niet meer dan 6 punten kunnen toegekend worden.
Bij het keuren moet rekening worden gehouden met het volgen en met de houdingen (sta, zit, lig)
die parallel moeten zijn aan de denkbeeldige lijn tussen start/hoeken/einde.
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Verplaatsing van de hond en traag gaan staan/zitten/liggen, geen strakke houding, slecht volgen,
verandering van tempo vóór de bevelen, de hoeken afronden, geen correcte evenwijdige lijn volgen,
zich omdraaien om naar de hond te kijken, zijn fouten die 1-4 punten kosten. Als de geleider de hond
aan de verkeerde kant voorbijgaat, zal 1 punt worden afgetrokken
Er zijn geen bijbevelen toegelaten bij de houdingen. Dergelijke bevelen leiden tot mislukking van de
betrokken houding. Handgebaren en lichaamstaal voor de bevelen sta/lig/zit zijn erge fouten en
zullen streng bestraft worden. Naargelang hun sterkte en duur zullen 1-5 punten afgetrokken worden
of kan de houding mislukken. Zie Algemene richtlijnen § 48.
Oefening 2.4
Bevelen:

Terugroepen met staan

[Coëff 3]

“Lig” ("Blijf") “Hier”, “Sta”, “Hier”, (“Voet”)
Bevelen met de stem is verplicht bij alle onderdelen van de oefening.
Bij de stop mag een handgebaar (één of twee handen) worden gebruikt tegelijk
met het stembevel.

Beschrijving:
De oproepafstand is ongeveer 25 – 30 meter. Wanneer de hond de helft van de afstand heeft
afgelegd, krijgt hij het bevel te stoppen (te staan). Het begin- en stoppunt kunnen bijvoorbeeld
worden aangegeven met een kleine kegel, halve bol, enz. Het commandopunt wordt aangegeven
door een kegel of een andere markeerder goed in het zicht te plaatsen van de geleider, maar
duidelijk bezijden het pad van de hond. Deze kegel/markeerder geeft de plaats aan voor het
stopbevel.
Uitvoering:
De hond krijgt de opdracht te gaan liggen en de geleider loopt ca. 25 - 30 m in de aangegeven
richting en keert om met het aangezicht naar de hond. Op teken van de steward roept de geleider
de hond op. De geleider beveelt de hond om te staan als de hond ongeveer de helft van de afstand
heeft afgelegd, (de helft wordt aangegeven door een kleine kegel terzijde van het pad van de hond).
Die kegel geeft het punt voor het bevel aan, niet de plaats waar de hond moet stoppen. De hond
moet onmiddellijk starten bij het bevel en onmiddellijk beginnen stoppen bij het bevel. Na ongeveer
3 seconden roept de geleider op teken van de steward de hond op in de basispositie.
Alle bevelen worden gegeven met de stem en moeten duidelijk zijn. Bij het stopbevel mag een
handgebaar worden gebruikt. Het gebaar moet gelijktijdig met het stembevel worden gegeven en
mag niet langer duren.
De naam van de hond kan worden gecombineerd met het oproepbevel, maar naam en bevel moeten
goed gecombineerd worden en mogen niet de indruk wekken van twee afzonderlijke bevelen.
Instructies:
De hond dient de oproepbevelen spontaan op te volgen en accuraat t reageren bij het stopbevel. De
hond moet komen in een vlot tempo, tenminste een snelle draf. Traag of onwillig bewegen en de
stop anticiperen is foutief. Zeer traag of onwillig werken kunnen zelfs leiden tot mislukking van de
oefening. De keurmeester zal rekening houden met het ras en de bouw bij de beoordeling van de
snelheid en de stop van de hond. De hond dient onmiddellijk te starten bij de oproep en beginnen te
stoppen direct na het bevel.
Indien een tweede oproepbevel nodig is (zowel bij de start als na de stop) worden 2 punten
afgetrokken. een derde bevel bij de start of na de stop leidt tot mislukking van de oefening evenals
in totaal 4 (vier) oproepbevelen.
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Indien de hond zich met meer dan één lichaamslengte verplaatst vóór de eerste oproep is de
oefening mislukt (=0). Indien de hond zit of staat of zich met minder dan één lichaamslengte
verplaatst vóór de eerste oproep, kan hij niet meer dan 8 punten behalen.
Bij de beoordeling van de stop kan er een lichte tolerantie zijn voor honden met grote snelheid of
sterkgebouwde honden, maar niet voor trage honden. De hond moet onmiddellijk na het bevel
beginnen te stoppen.
Ongeacht de snelheid van de hond mag niet meer dan één lichaamslengte overschreden worden
na het bevel tot stoppen om de stop als perfect te beschouwen. Een trage hond moet in staat zijn
een meer accurate stop uit te voeren. Indien de hond glijdt is dat ook fout en moet er puntenaftrek
zijn.
Indien de poging tot stoppen niet succesvol is en de hond niet stopt in 3 lichaamslengten, moet dat
beschouwd worden alsof de hond de stop gefaald heeft en kunnen niet meer dan 7 punten worden
toegekend.
Indien de hond doorloopt is de oefening mislukt (=0)
Indien de hond stopt in een verkeerde houding of indien hij de houding sta verlaat, worden 2 punten
afgetrokken, op voorwaarde dat de stop voor de rest uitstekend is.

Oefening 2.5 Vooruitsturen in een vak, liggen en aansluiten
Bevelen:

[Coëff 4]

“vooruit”, (“sta”), “liggen”, “hier”
Wanneer de hond op afstand is, mogen handgebaren gebruikt worden samen met het
stembevel, ook bij de "sta" en "lig" bevelen

Beschrijving:
De grootte van het vak is 3m x 3m. De afstand tussen het midden van het vak en het startpunt is
ongeveer 23 m. Het vak is afgebakend door 4 kegels van ongeveer 10/15 cm hoog aan elke hoek.
Deze kegels worden verbonden met zichtbare lijnen (bijv. krijtlijnen, linten of kleefband) die de kegels
aan de buitenzijde verbinden. Het vak moet tenminste 3-5m van de rand van de ring verwijderd zijn.
Zie schema voor het uitzetten van het vak in deel VII Bijlage 5

Uitvoering:
Voor de oefening begint moet de geleider de keurmeester op de hoogte brengen of hij in het vak het
bevel “sta” en daarna “lig” geeft of enkel het bevel “lig”.
Alle andere bevelen uitgezonderd de "sta" en "lig" bevelen worden gegeven na toestemming van de
steward
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De geleider moet de hond bevelen zoals aangegeven en de hond moet de bevelen volgen, bijv. als
er een sta-bevel wordt gegeven in het vak moet hij staan en als hij wordt bevolen om direct te gaan
liggen, moet de lig ogenblikkelijk volgen.
Er volgt puntenverlies als de hond zelfstandig handelt. Dit betekent dat bijvoorbeeld de "sta" en/of
"lig" bevelen in het vierkant moeten worden gegeven.
Wanneer de steward toestemming geeft, stuurt de geleider de hond vanaf het startpunt naar het vak.
De hond moet in rechte lijn naar het vak lopen en moet het langs de voorkant betreden.
Als de hond in het vak komt, beveelt de geleider ofwel de houding staan en daarna liggen ofwel
onmiddellijk liggen.
Bij de houding “sta” in het vak, moet de houding duidelijk en stabiel zijn (~3 sec) alvorens het bevel
“lig” gegeven wordt. De geleider geeft de sta en/of ligbevelen zelfstandig.
Op aanwijzing van de steward gaat de geleider naar de rechtse kegel. Op ongeveer 2 m van de
kegel zal de geleider links afslaan en na ongeveer 3m zal hij terug links afslaan en naar het
vertrekpunt teruggaan.10 m na de tweede hoek zal de geleider zijn hond oproepen. Bij het oproepen
mag de geleider tegelijkertijd het hoofd lichtjes draaien. Bij het startpunt aangekomen krijgt hij het
bevel om te stoppen.
Om puntenaftrek voor bijbevelen te vermijden, mag de geleider niet meer dan 4 bevelen gebruiken
voor de oefening. Het vierde bevel is het bevel om te staan in het vak. De geleider kan zijn hond
bevelen om onmiddellijk te gaan liggen en zodoende enkel 3 bevelen gebruiken. Indien de hond
moet worden bijgestuurd, kan een handgebaar gecombineerd worden met richtingsbevel.

Instructies:
Het is belangrijk dat de hond de richtlijnen en bevelen spontaan opvolgt, dat zijn tempo correct is en
dat hij de kortste weg volgt.
Het is verboden de hond vanaf het vertrekpunt een richting aan te wijzen of het vak te tonen of de
hond aan te raken voor de aanvang van de oefening. Het niet respecteren van deze richtlijnen kan
tot mislukking van de oefening leiden. De "handtouch" is echter één keer toegestaan op het startpunt,
vóór vertrek. Die "handtouch" moet kort zijn en mag niet de indruk wekken aanwijzingen te geven
voor plaats of richting en het moet de hond zijn die de handpalm van de geleider aanraakt en niet
omgekeerd. Zie Algemene Richtlijnen § 20 en § 53.
Indien de geleider zich verplaatst (in welke richting ook) terwijl hij bevelen geeft, zal de oefening als
mislukt beschouwd worden (0 punten). Bij overdreven lichaamstaal zullen slechts 8 punten worden
toegekend.
Handgebaren zijn enkel toegestaan wanneer de hond moet worden (bij)gestuurd. Een handgebaar
terwijl de hond nog naast de geleider is = - 2 punten.
Indien de hond zeer langzaam loopt zullen slechts 6-7 punten toegekend worden.
Als de hond zelfstandig werkt zullen 3 punten afgetrokken worden. (vb. als de hond zonder bevel
stopt onderweg naar het vak of zonder bevel in het vak stopt of gaat liggen).
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Het vak
Indien de hond het vak langs de zijkant of de achterkant betreedt, worden ½ en 1 punt
afgetrokken.
Als de hond gaat zitten of liggen buiten het vak kan hij niet bijgestuurd worden en is de oefening
mislukt (=0).
Om punten te behalen moet het hele lichaam van de hond, behalve de staart, binnen het vak liggen.
Als de hond op bevel wordt gestopt (voor de "sta") en hij stopt in de buurt van het vak of bij zijlijn
en de hond moet worden bijgestuurd naar het vak, moet er in het vak ook een nieuw stabevel
worden gegeven vóór het ligbevel of het directe ligbevel moet worden gegeven nadat het bijbevel
voor de sta en bijsturing is gegeven. In beide gevallen is de aftrek -2, op voorwaarde dat de hond
snel reageert en de houdingen duidelijk zijn.
Als de hond in het vak op bevel een verkeerde houding aanneemt, worden 2 punten afgetrokken en
als de houding sta niet duidelijk en stabiel is of als deze te kort is, worden 1-2 punten afgetrokken.
Als de hond de verkeerde houding aanneemt (zelfstandig werkt), worden 3 punten afgetrokken.
De oefening is mislukt (=0) als de hond het vak verlaat vooraleer de geleider de tweede afslag neemt.
Als de hond gaat staan of zitten na die tweede afslag maar vooraleer hij wordt opgeroepen, kunnen
niet meer dan 7 punten behaald worden. Als de hond in het vak beweegt of rondkruipt zonder op te
staan, zullen 2 ot 3 punten afgetrokken worden. Als de hond beweegt en de grenslijn overschrijdt
vooraleer de steward aangeeft de hond op te roepen, is de oefening mislukt (=0). Indien de hond het
oproepbevel evenwel anticipeert en start juist vóór het bevel van de geleider bv op het sein van de
steward om de hond op te roepen, worden 2 of 3 punten afgetrokken.
Een tweede bevel bij het oproepen, staan of liggen wordt bestraft met 2 punten. Als ook maar één
van die drie bevelen een derde maal moet gegeven worden, is de oefening mislukt (=0).
Oefening 2.6 Apport met richting
Bevelen:

[Coëff 3]

“Volg”, “Blijf”, "Rechts/Links”, “Breng”, “Los”, "Voet".
Bij de stuurbevelen mogen handgebaren gebruikt worden samen met het stembevel,

Beschrijving:
Twee houten halters worden geplaatst op een lijn op ongeveer 10 m afstand van elkaar en moeten
goed zichtbaar zijn. Welke halter moet geapporteerd worden, wordt bij lottrekking bepaald.
Het startpunt bevindt zich op ongeveer 15m van het middelpunt van de denkbeeldige lijn tussen de
2 halters.
Een kleine markeerder (tape, krijt) bevindt zich op ongeveer 10 meter van het middelpunt van de
denkbeeldige lijn tussen de 2 halters. Zodoende bevindt het startpunt zich op 5 m van de markeerder.
Nadat het begin van de oefening is aangekondigd plaatst de steward twee houten halters op een lijn
op ongeveer 10 m afstand van elkaar zodanig dat ze goed zichtbaar zijn. Naargelang welk halter
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eerst wordt opgehaald plaatst de steward de halters altijd in dezelfde volgorde (d.w.z. van rechts
naar links of van links naar rechts) en in dezelfde volgorde voor alle deelnemers. Zie figuur voor
oefening 6 van Graad 2. Geleider en hond staan bij het startpunt tegenover de markeerder
(tegenover het middelpunt van de denkbeeldige lijn tussen de 2 halters). Het begin van de oefening
wordt aangekondigd.

Figuur oefening 2.6. De halters kunnen verticaal of horizontaal worden geplaatst
maar moeten zich altijd op minstens 3 meter afstand van de rand van de ring
bevinden.
Uitvoering:
Geleider en hond staan op de startplaats tegenover een markeerder op een afstand van ongeveer
5m. Nadat de start van de oefening werd aangekondigd en de halters geplaatst werden, wordt de
geleider bevolen naar de markeerder te stappen, gaat de markeerder voorbij (1-2m), maakt een
keerwending op aanwijzing van de steward om dan (zonder aanwijzing) zijn hond in de sta houding
te plaatsen aan de markeerder tegenover het startpunt. De geleider verlaat zijn hond, komt terug
naar het startpunt en keert zich om in de richting van de halters. De geleider mag niet stoppen op
het moment dat hij de hond achterlaat. Na ongeveer 3 seconden dient de geleider zijn hond te sturen
naar de gelote halter, waarna de hond de halter correct moet terugbrengen en afgeven. Het
stuurbevel (links/rechts) en het apportbevel moeten simultaan gegeven worden, zo niet zal het
apportbevel geïnterpreteerd worden als bijbevel.
Instructies:
Het is belangrijk dat de hond de richtlijnen en bevelen van de geleider spontaan opvolgt, dat het
tempo van de hond correct is en dat de hond de kortste weg kiest naar de halter.
Het tonen van de richting vanaf het startpunt en het aanraken van de hond leiden tot mislukking van
de oefening (=0). Een handtouch (hond die de geleider aanraakt), is toegestaan (zie algemene
richtlijnen).
Om punten voor die oefening te behalen mag de hond zich niet meer dan één lichaamslengte van
zijn plaats bij de markeerder verwijderen tot hij het apportbevel krijgt.
Een hond die gaat liggen, zitten of die beweegt bij de markeerder kan niet meer dan 8 punten
behalen. Indien de hond zich meer dan een lichaamslengte verplaatst in de houding sta, vóór het
apportbevel, is de oefening mislukt (=0).
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De bestraffing voor de bijbevelen voor sturen/bijsturen hangt af van de sterkte van deze bevelen en
de bereidheid van de hond om te gehoorzamen:1-2 punten per bevel.
Wanneer de hond duidelijk naar het verkeerde voorwerp gaat, gestopt wordt, daarna gestuurd wordt
naar het juiste voorwerp en dat juiste voorwerp apporteert, worden 3 punten afgetrokken. Als de
hond gestuurd wordt van het verkeerde naar het juiste voorwerp zonder dat de hond stopt, worden
2 punten afgetrokken.
Als het verkeerde voorwerp wordt gebracht is de oefening mislukt (=0).
Zie de algemene richtlijnen voor het keuren wat betreft het laten vallen van het halter, het knabbelen
en het bijten op het halter.
Oefening 2.7

Sorteren

Bevelen:

“Zoek”, “Los”, “Voet”.

[Coëff 3]

Uitvoering:
De geleider bevindt zich aan het startpunt met zijn hond aan de voet. De steward kondigt aan “de
oefening begint” en geeft de geleider een vooraf gemarkeerd houten sorteervoorwerp (10cm x 2cm
x2cm). Voor het markeren wordt een potlood of een balpen gebruikt, geen kleurstiften of dergelijke.
De geleider mag het voorwerp 10 seconden in de handen houden om geur te geven. Hierbij mag de
hond het voorwerp niet aanraken noch besnuffelen. De steward verzoekt de geleider het voorwerp
terug te geven en zich om te draaien. De geleider beslist of zijn hond al dan niet mag kijken terwijl
de blokjes worden neergelegd. De bevelen “voet”, “blijf” zijn toegelaten.
De steward legt het voorwerp van de geleider op de grond/vloer neer zonder het aan te raken samen
met 5 andere gelijkaardige voorwerpen op een afstand van ongeveer 10m van de geleider. De
steward raakt de 5 andere voorwerpen met zijn handen aan. De voorwerpen worden geplaatst in
een cirkel, een horizontale of een verticale lijn met een tussenafstand van ongeveer 25cm. De
voorwerpen moeten voor alle deelnemers volgens hetzelfde schema geplaatst worden maar de
plaats van het voorwerp van de geleider mag variëren. Ingeval de blokjes in horizontale of verticale
lijn geplaatst worden, mag het voorwerp van de geleider niet aan de één van de uiteinden liggen.
De steward verzoekt de geleider zich om te draaien en de hond te bevelen het gemarkeerde
voorwerp te apporteren. De hond moet het voorwerp van de geleider vinden, het apporteren en
afgeven volgens de algemene richtlijnen.
De hond krijgt 30 seconden om de oefening uit te voeren indien hij actief en doelgericht te werk gaat.
Voor iedere deelnemer dienen er 6 nieuwe voorwerpen voorzien te worden.
Instructies:
Het accent moet gelegd worden op de bereidheid van de hond om te werken en op zijn t efficiëntie
en tempo. De oefening is mislukt (=0) indien de hond het voorwerp aanraakt of besnuffelt in het
begin van de oefening alvorens het aan de steward te geven en ook indien er bevelen worden
gegeven bij de voorwerpen.
Als de hond éénmaal een verkeerd voorwerp opneemt en daarna het goede aanbrengt, kunnen niet
meer dan 7 punten toegekend worden. De oefening mislukt als de hond tweemaal een verkeerd
voorwerp opneemt.
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De oefening is niet mislukt als de hond de voorwerpen besnuffelt of ze zeer lichtjes aanraakt op zoek
naar het juiste.
Er worden punten afgetrokken als de hond voorwerpen verschuift of raakt als hij zekerheid wil
bekomen op zijn zoektocht naar het correcte voorwerp. De aftrek is 0.5 – punt per verschuiving. Eén
korte hercontrole moet niet noodzakelijk bestraft worden, voor zover het werk systematisch en
doeltreffend is.
Zie algemene richtlijnen voor wat het laten vallen, knabbelen of bijten op het voorwerp betreft.

Oefening 2.8

Houdingen op afstand

Bevelen:

“Lig”, “blijf”, 2 x [“Zit”, “Sta”, “Lig”], Voet

[Coëff 4]

Bij een houdingsverandering mogen handgebaren gebruikt worden (één of
twee handen) samen met het stembevel.
Uitvoering:
De hond moet 6 keer van houding veranderen (zit, sta, lig) op de bevelen van de geleider. Hij moet
op de vooraf aangeduide plaats blijven.
De startplaats bevindt zich tussen 2 markeerders met een tussenafstand van 0.8 tot 1m. Een
denkbeeldige lijn tussen de 2 markeerders vormt de grens. De geleider vraagt zijn hond te liggen
aan het startpunt voor de lijn. De geleider verlaat zijn hond en gaat naar een aangeduide plaats op
ongeveer 10 m van de hond en keert zich om naar de hond. De volgorde van de houdingen moet
altijd zit – sta – lig of sta – zit – lig zijn. Elke houding dient tweemaal uitgevoerd te worden en het
laatste bevel in de houdingen zal dus “lig” zijn. De volgorde van de houdingen moet dezelfde zijn
voor alle deelnemers.
De steward toont de geleider de volgorde van de houdingen met geschreven tekens, tekeningen of
met een elektrisch bord. De steward moet zich op ongeveer 3-5m van de hond bevinden en zodanig
dat hij de hond niet kan zien bij het aanduiden van de houdingen. De steward moet elke 3 seconden
een andere houding aangeven.
De geleider mag bevelen geven met stem en handgebaar wanneer de hond zich op afstand bevindt,
maar deze moeten kort en tegelijkertijd gegeven worden. Na het laatste bevel gaat de geleider terug
naar zijn hond en beveelt hem aan de voet op aanwijzing van de steward).
Instructies:
Er moet rekening gehouden worden met de snelheid waarmee de houdingen uitgevoerd worden,
de duidelijkheid en de strakheid van de houdingen evenals met de afstand waarover de hond zich
verplaatst.
Als de hond zich met meer dan één lichaamslengte verplaatst ten opzichte van zijn beginhouding
(en dit in eender welke richting) is de oefening mislukt (=0). Als de hond zich één lichaamslengte
verplaatst kan hij niet meer dan 5 punten behalen. Verplaatsing naar voren en naar achteren,
zijwaarts enz. worden samengeteld.
Indien de hond één houding op de zes mist, kan hij maximum 7 punten behalen. Als hij twee
houdingen mist kan hij maximum 5 punten behalen. Als de hond een houding mist en de volgende
inneemt, zullen niet meer dan 5 punten toegekend worden.
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De hond moet op bevel tenminste 4 keer van houding veranderen om punten te behalen.
Niet meer dan 8 punten zullen toegekend worden als de hond 2 bevelen nodig heeft voor een
houding.
Het niet opvolgen van het tweede bevel door de hond leidt tot het verlies van deze houding. Het
eerste bijbevel bij een houding kost 2 punten, daarna kosten de bijbevelen voor een houding 1 punt.
Een derde bevel mag gegeven worden bij een houding zodoende dat de volgende houding kan
uitgevoerd worden, indien dit alles binnen de tijdsgrens kan plaatsvinden. Een houding uitgevoerd
na een derde bevel is alleszins mislukt.
.
Sterke stembevelen of overdreven of constante gebaren worden bestraft (zie algemene richtlijnen).
Indien de hond zit voor de terugkeer van de geleider kunnen niet meer dan 8 punten worden
toegekend.
Voor deze oefening kunnen dus punten behaald worden zelfs indien bij de uitvoering van 3 tot 4
houdingen een bijbevel nodig was en op voorwaarde dat die bevelen onmiddellijk opgevolgd werden
en geleid hebben tot goede en duidelijke houdingen en dat de oefening voor de rest op alle gebied
correct verlopen is.

Oefening 2.9

Rond een groep kegels (ton) sturen, stoppen en over een horde springen
Coëff. 3]

Bevelen:

"Rond", "Sta/Lig", "Rechts/Links", "Spring", ("voet")
Daarenboven kan een handgebaar worden gebruikt voor het stopbevel en het
stuurbevel (links / rechts) naar de sprong

Beschrijving:
Vóór de wedstrijd bepaalt de keurmeester welke houding (sta / lig) de hond moet uitvoeren op de
weg terug naar de geleider. De houding is dezelfde voor alle concurrenten.
Twee horden (één gesloten met planken en één open met een balk) bevinden zich op ongeveer 5
meter van elkaar. De hoogte van de horden moeten aangepast worden aan de schofthoogte van de
hond maar mag niet meer bedragen dan 50 cm.
Een groep kegels (3-6) of een ton (beide ongeveer 40-50 cm hoog) worden geplaatst op een afstand
van circa 10 meter van de verbindingslijn van de horden. De lay-out van de oefening wordt
weergegeven in de onderstaande afbeelding - zie ook bijlage 4.
De stopplaats van de hond (ongeveer 2 meter vóór de kegels) mag aangeduid worden door een paar
kegels, een paar korte buisjes, een paar halve bollen of dergelijke in het zicht van de geleider maar
bezijden het looppad van de hond en onopvallend voor de hond. Zie figuur hieronder.
De hond mag de plaatsing van de kegels/ton niet zien; die dienen dus geplaatst te worden vooraleer
de geleider op het startpunt staat
De geleider (of steward of keurmeester) moet bij lottrekking bepalen over welke horde de hond moet
springen (open/gesloten // links/rechts). In deze fase weet de geleider nog niet welke horde werd
geloot. De geleider krijgt de informatie over de door de hond te nemen horde wanneer de hond rond
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de kegels/ton is gelopen en zijn houding sta/lig heeft aangenomen. De steward zegt
"open/gesloten……………bevel"
Het startpunt bevindt zich op 5 - 7 meter voor de verbindingslijn van de horden en de afstand kan
door de geleider worden bepaald.
Figuren voor de aanbevolen constructie van alle hindernissen zijn te vinden aan het einde van deze
richtlijnen in deel VII, aanhangsel 1.1 & 1.2. Suggesties voor patronen van de kegels staan in deel
VII bijlage 4.1. en voor de looplijnen, bijlage 4.2
Figuur voor Oefening 2.9

De markeerders voor de 2m-lijn zijn optioneel.

Uitvoering:
De geleider staat op de gekozen afstand met de hond aan de voet bij het startpunt rechtover de
kegels. De steward kondigt de start van de oefening aan. Op bevel stuurt de geleider de hond rond
de kegels/ton. De hond mag draaien in wijzerzin of in tegenwijzerzin. Zeer (te) dicht rond de
kegels/ton draaien is niet ideaal. Er moet een duidelijke afstand zijn tussen de hond en de kegels/ton.
Naargelang het ras is een afstand van +/- een halve meter voor middelgrote rassen tot één meter
voor grote rassen een aanvaardbare afstand. Wanneer de hond op de terugweg de kegels/ton
minstens ~2 meter gepasseerd is, beveelt de geleider zelfstandig een stop (sta / af). Daartoe moet
een stembevel gebruikt worden dat kan gepaard gaan met een gelijktijdig handgebaar.
Tijdens de stop (ca. 3 sec.) informeert de steward de geleider over de gelote richting / horde “open
/ gesloten". Op bevel geeft de geleider de hond opdracht om te vertrekken en over de juiste horde
te springen en de hond keert terug naar de basishouding. De geleider moet wachten tot de steward
"bevel" zegt vooraleer de hond te bevelen om te vertrekken.
De geleider mag een bevel tot springen geven onmiddellijk nadat de hond vauit zijn houding
vertrokken is richting horde. Bij het springbevel mag geen enkel handgebaar gebruikt
worden.
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Instructies:
De nadruk moet liggen op de bereidheid van de hond om de bevelen en richtingen op te volgen, het
tempo van de hond en het nemen van een redelijk korte weg, maar met voldoende afstand ten
opzichte van de kegels/ton. Een redelijke symmetrie en de wil om bij de terugkeer de middenlijn te
volgen wordt ook beoordeeld. De hond mag in wijzerzin of in tegenwijzerzin rond de kegels/ton.
De hond moet een goede en constante snelheid vertonen, ten minste een snelle draf. Langzaam
werken zal tot puntenverlies leiden (1-5). Bij het beoordelen van de snelheid en de afstand tot de
kegels/ton alsook bij de stop moet het ras in acht worden genomen.
Indien de hond terugdraait vóór de kegels/ton, moet hij worden bijgestuurd om toch rond de
kegels/ton te draaien. Dit tweede bevel kost 3 punten voor zover de hond na 1 stuurbevel rond de
kegels/ton draait. (Dus kunnen 7 punten worden toegekend indien de oefening in alle andere
opzichten perfect is)..
De oefening is mislukt (=0) als de hond niet rond de kegels/ton draait.
Indien de hond na het passeren van de kegels zelfstandig stopt (zonder bevel en duidelijk te vroeg)
moet hij opgeroepen en opnieuw gestopt worden. Niet meer dan 7 punten kunnen toegekend worden
Bij het beoordelen van de stop wordt rekening gehouden met de bereidheid om het stopbevel op te
volgen. De geleider beslist wanneer hij het stopbevel geeft. Het mag in ieder geval niet zijn vooraleer
de hond ten minste twee meter voorbij de kegels is.
Een hond die een verkeerde houding aanneemt, kan niet meer dan 8 punten behalen.
Indien de geleider de hond te vroeg stopt maar wel nadat hij duidelijk voorbij de kegels is (ten minste
1 meter) worden 2 punten afgetrokken.
Indien de hond de bevelen anticipeert, worden 2-3 punten afgetrokken. Indien hij zelfstandig werkt,
worden 3 punten in mindering gebracht.
Indien de hond meer dan 3 lichaamslengten nodig heeft im te stoppen, kunnen niet meer dan 7
punten worden toegekend. Indien hij helemaal niet stopt, is de oefening mislukt.
De hond moet de houding aanhouden (sta /log) totdat de geleider hem oproept/beveelt om te springen.
Als de hond te vroeg aanzet na de stop, worden 2-3 punten afgetrokken. Dit kan zelfs leiden tot
mislukking van de oefening als de start erg vroeg is (bijv. vóór het bevel van de steward).
Indien de hond naar de verkeerde hindernis gaat en wordt gestopt en bijgestuurd (twee bevelen),
daarna naar de juiste gaat en erover springt, worden 3 punten afgetrokken. Indien de hond onderweg
naar de verkeerde richting of hindernis wordt bijgestuurd zonder gestopt te worden, moeten 1-2
punten worden afgetrokken.
De puntenaftrek voor bijkomende stuurbevelen hangt af van hun kracht en de bereidheid van de
hond om ze op te volgen: 1-2 punten/bevel). De puntenaftrek voor andere bijbevelen moet in
overeenstemming zijn met de algemene richtlijnen.
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Evenzo, als de route van de hond zeer dicht bij de kegels/ton is of als ze niet redelijk direct en
symmetrisch is, als ze kronkelig is, moet het puntenverlies 1/2-2 zijn.
Indien de hond een kegel(s) of de ton aanraakt, worden 1 - 3 punten afgetrokken, afhankelijk van de
sterkte. Indien de hond een kegel/kegels of de ton omgooit, worden 2-3 punten afgetrokken. Indien
de hond tussen de set kegels rent: - 3 punten.
Indien de hond de hindernis raakt tijdens het springen, moeten 2 punten worden afgetrokken.
Indien de hond de lat van de open hindernis raakt of doet vallen, worden ook 2 punten afgetrokken,
niet meer.
De hond de richting aanduiden of de hond aanraken aan het startpunt zal leiden tot mislukking van
de oefening (Zie de algemene richtlijnen § 20 en 53).
De oefening is mislukt (=0):
• Indien de hond op weg naar de kegel over de hindernis springt
• Indien de hond een tweede bijsturingsbevel nodig heeft om rond de kegels/ton te draaien (= een
derde bevel "rond")
• Indien de geleiderhet stopbevel (sta/lig) duidelijk te vroeg geeft (wanneer de hond nog naast de
kegels/ton is)
• Indien de hond niet stopt op bevel
• Indien de hond niet over de horde springt of over de verkeerde springt
• Indien de hond op de horde steunt
• Indien de horde omvalt
• Indien de geleider aan het startpunt de hond de richting aanduidt of de hond aanraakt. Zie
algemene richtlijnen § 20 en 53.

Oefening 2.10.

Algemene indruk

[Coëff 2]

Instructies:
Bij algemene houding zijn “Will to please” en het opvolgen van bevelen essentieel. Nauwkeurigheid
en precisie maar ook natuurlijke bewegingen van de hond en de geleider zijn belangrijk. Om hoge
punten te behalen moeten hond en geleider een goed samenwerkend team vormen, wederzijds
plezier hebben in het samenwerken en sportief gedrag vertonen. Wat er gebeurt in en tussen de
oefeningen beïnvloedt de punten van de oefening.
Indien de hond niet meer onder controle is en de geleider verlaat tijdens of tussen de oefeningen
(zelfs al doet hij dit maar één keer) maar wel in de ring blijft kunnen slechts 5 punten worden
toegekend voor “algemene indruk", met dien verstande dat de hond bij het eerste bevel terugkomt.
Indien de hond niet terugkomt of een tweede keer de ring verlaat, wordt hij uitgesloten.
Indien de hond de ring verlaat tijdens of tussen de oefeningen of zich ontlast in de ring, wordt hij
uitgesloten. Indien de hond evenwel de ring verlaat om naar zijn geleider toe te gaan tijdens de
oefening 2.1, wordt de hond niet uitgesloten, maar kan hij niet meer dan 5 punten bekomen voor de
algemene indruk.
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Opmerking:
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat geen hogere punten worden toegekend dan
hierboven vermeld indien de definitieve punten worden berekend als een gemiddelde van de punten
toegekend door twee of meer keurmeesters die afzonderlijke oefeningen keuren.
Zie algemene richtlijnen voor het keuren - § 75.
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GRAAD 3
Oefening 3.1 Zitten in groep gedurende 2 minuten, geleider uit zicht

[Coëff 2]

Oefening 3.2 Liggen in groep gedurende 1 minuut en oproepen

[Coëff 2]

De oefeningen 3.1 en 3.2 worden gecombineerd maar de punten worden toegekend voor beide
delen afzonderlijk aan het einde van de tweede.
Bevelen:

“Zit”, “Blijf”, “Lig”, Hier” – Bij het ligbevel mag een handgebaar gebruikt worden

Beschrijving:
De hond moet de ring betreden zonder leiband maar moet een halsband dragen.
Er moeten minstens 3 honden per groep zijn maar nooit meer dan 4. Indien in graad 3 maar 5 honden
ingeschreven zijn mogen zij de oefening met 5 uitvoeren. Zie hierna de uitzonderingen voor
belangrijke competities.
Oefening 3.1 begint wanneer de geleiders op één lijn staan, op ongeveer 4-5 m afstand van elkaar,
met de hond aan de voet en wanneer de steward aankondigt "Oefening 1 begint". Oefening 3.1
eindigt wanneer de geleider terug in de ring is, tegenover zijn hond op een afstand van ongeveer 10
m en de steward einde van oefening 1 en het begin van de oefening twee aankondigt.
Oefening 3.2 begint onmiddellijk na oefening 3 1.
De honden zitten op één lijn op hun oorspronkelijke plaats. De geleiders krijgen het bevel de honden
om beurt te doen liggen, in volgorde van links naar rechts (1>4). Ze zullen blijven liggen tijdens 1
minuut en daarna zullen ze elk om beurt worden teruggeroepen in voet en dit van rechts naar links
(4>1).
Uitvoering:
De geleiders staan op een rij met de hond in basishouding. Op bevel van de steward verlaten de
geleiders hun hond, gaan naar een plaats uit het gezichtsveld van de hond en blijven verborgen
gedurende 2 minuten. De tijd start als alle geleiders uit zicht zijn. Aan het einde van deze 2 minuten
worden de geleiders verzocht terug in de ring te komen en te blijven staan. Op bevel gaan de
geleiders richting hond en blijven staan op 10m afstand met het aangezicht naar de hond.
De steward kondigt aan "einde oefening 1 - begin oefening 2".
De steward begint met het tweede deel van de oefening met de woorden "Deel 2 begint". De hond
moet zitten. De geleiders wier hond gedurende deel 1 van houding is veranderd, moeten die opnieuw
in de juiste houding bevelen (in zit dus). Dit gebeurt één voor één van rechts naar links (4–>1) op
bevel van de steward.
Op aanwijzing bevelen de geleiders hun hond in "lig" van links naar rechts (1>4). Zij zullen 1 minuut
blijven liggen waarna zij één voor één zullen worden opgeroepen van rechts naar links (4>1).
Het oproepen zal door de steward bevolen worden; de steward zal pas naar de volgende hond gaan
wanneer de vorige hond aan de voet zit.
De geleiders moeten eraan herinnerd worden dat luide bevelen de andere honden kunnen storen.
Dit zal streng bestraft worden. De keurmeester beslist hoe de oefening moet afgewerkt worden door
de geleiders wier honden vanaf het begin voor deel 2 hebben gefaald en door de geleiders die hun
hond niet wensen terug te roepen.
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De oefeningen 3.1 en 3.2 worden uitgevoerd als één oefening, de geleider kan zijn hond dus niet
belonen of er mee communiceren tussen de twee oefeningen.
Het wordt aanbevolen dat de zone buiten de ring tegenover de honden gedurende deze oefening
afgesloten wordt (niemand wordt toegelaten behalve het personeel). In WW- en EW-wedstrijden is
dit verplicht.
In geval van speciale competities met veel deelnemers zoals kwalificatie-competities
kampioenschapscompetities en internationale competities (FCI-CACIOB) kan de verantwoordelijke
keurmeester samen met de andere keurmeesters en de stewards beslissen 5 honden in een groep
toe te laten.
Instructies:
Een hond die gaat staan of liggen tijdens oef 3.1 behaalt geen punten voor deel 1(=0) . Een hond
die zijn plaats verlaat (meer dan 1 lichaamslengte) zal geen punten bekomen voor beide oefeningen
3.1 en 3.2. Indien een hond gaat liggen of staan na de 2 minuten, wanneer de geleiders reeds in de
ring opgesteld staan, kunnen niet meer dan 5 punten toegekend worden.
Indien de hond zich meer dan 1 lichaamslengte heeft verplaatst wanneer de geleiders reeds in de
ring opgesteld staan (einde oef 1), is oef 3.2 mislukt.
De honden die staan of liggen na het einde van oef 3.1 kunnen om beurt bevolen worden te zitten.
Er is geen puntenverlies voor het eerste bevel tot zitten. Als een tweede bevel noodzakelijk is zullen
2 punten afgetrokken worden. Deel 2 is mislukt indien de hond zelfs na het tweede bevel niet zit.
Indien een hond van houding verandert (van zit naar recht of liggen) nadat oef 3.2 is begonnen
(wanneer de steward de hond voorbij is terwijl hij van rechts naar links loopt), mag de geleider geen
bevel meer geven om de houding te verbeteren. Een hond die reeds ligt wanneer de honden het
bevel “liggen” krijgen, kan niet meer dan 7 punten bekomen en een hond die staat kan niet meer
dan 8 bekomen.
Indien een hond ligt vóór het bevel (bijvoorbeeld op bevel van een andere geleider) kunnen niet
meer dan 8 punten toegekend worden voor deel 2 en niet meer dan 7 indien hij zelfstandig gaat
liggen.. Deel 2 is mislukt indien de hond niet ligt, indien hij van houding verandert (naar zit of staan)
tijdens de 1 minuutperiode, meer dan een lichaamslengte vooruitkomt of op zijn rug ligt. Niet meer
dan 7 punten kunnen toegekend worden indien hij op zijn flank ligt.
Indien een hond terugkomt op een oproepbevel bestemd voor een andere hond, zullen niet meer
dan 6 punten toegekend worden voor deel 2. Indien een hond zonder bevel terugkomt, zal hij voor
deel 2 geen punten krijgen (0 punten). Indien de hond een tweede oproepbevel nodig heeft zullen
niet meer dan 8 punten worden toegekend.
Indien de hond 1-2 keer blaft, zullen 1-2 punten afgetrokken worden. Indien hij meerdere keren blaft,
zullen meer punten worden afgetrokken. Indien hij de meeste tijd blaft, is de oefening mislukt (0
punten).
Overdreven bewegingen leiden tot puntenverlies. De hond mag zijn hoofd draaien en rondkijken. Hij
mag interesse tonen indien er afleiding of lawaai is binnen of buiten de ring. Hij mag in geen geval
de indruk geven ongerust of angstig te zijn.
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Een hond die tijdens de oefening 3.1 de ring verlaat maar onmiddellijk naar zijn geleider gaat die
zich buiten de ring uit het zicht bevindt, zal falen voor de oefeningen 3.1 en 3.2 en een gele kaart
krijgen, maar wordt niet uitgesloten voor de rest van de wedstrijd.
Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat, zodanig dat er kans is op een
confrontatie, wordt de oefening stopgezet. Vervolgens wordt de oefening hervat met uitzondering
van de hond die de stopzetting heeft veroorzaakt.

OEFENING 3.3
OEFENING 3.3

Vrij volgen
Houdingen tijdens het volgen

[Coëff. 4]
[Coëff. 3]

Beschrijving:
Oefeningen 3.3 “Vrij volgen” en 3.4 “Houdingen tijdens het volgen” worden gecombineerd.
De gecombineerde oefeningen beginnen met vrij volgen.
De houdingen tijdens het volgen kunnen overal worden geïntegreerd binnen het vrij volgen, tijdens
de normale, trage en/of looppas. De houdingen tijdens het volgen moeten achtereenvolgens worden
uitgevoerd, de ene na de andere.
De oefeningen 3.3 en 3.4 worden afzonderlijk beoordeeld, dus moet duidelijk worden aangegeven
wanneer het vrij volgen begint en wanneer de houdingen tijdens het volgen beginnen. De oefening
3.4 begint na een stop en en eindigt met een stop.
Er zijn twee varianten in de oefening "Houding tijdens het volgen":
1. Ga terug naar de hond / neem de hond mee
2. Roep de hond op

Beide moeten tijdens de oefening worden uitgevoerd.
Alle honden in de wedstrijd moeten het vrij volgen en de houdingen tijdens het volgen uitvoeren
volgens hetzelfde schema.
Het verdient aanbeveling om het schema en de wijze van uitvoering aan te passen aan het karakter
van de gebeurtenis. De maximumduur voor het vrij volgen en de houdingen tijdens het volgen samen
mag niet meer bedragen dan ongeveer 3 - 4 minuten.
Oefening 3.3 Vrij volgen
Bevel:

[Coëff 4]

“Volg”

Uitvoering:
Let op: De algemene richtlijnen beschrijven in detail de uitvoering en het keuren van het volgen. Zie
algemene richtlijnen voor de uitvoering van het volgen § 27 – 33.
Het doel van vrij volgen is dat de hond de geleider actief volgt aan zijn/haar linkerzijde met een goed
contact, zijn plaats en afstand ten opzichte van de geleider aanhoudt gedurende de hele oefening,
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ook bij het uitvoeren van bochten, keerwendingen en halthouden en in verschillende tempo's. Vrij
volgen gebeurt in verschillende tempo’s: normale pas, trage pas en looppas, met
richtingsveranderingen, keerwendingen en stoppen. Er moet een duidelijk verschil in snelheid zijn
tussen de verschillende tempo's. De hond wordt eveneens beoordeeld wanneer de geleider zich met
2 of 3 stappen in verschillende richtingen verplaatst en wanneer de geleider hoeken en
keerwendingen ter plaatse uitvoert. De hond moet ook beoordeeld worden voor het achteruitlopen
over een afstand van ongeveer 5-10 m (15-30 stappen). Achteruitlopen begint begint na een stop
en eindigt met een stop. Bij de stappen achteruit moet een hoek (kwartdraai) links of rechts
uitgevoerd worden De steward kondigt, het begin, de kwartdraai en het einde van de oefening aan..
Men moet erop letten dat de ondergrond vlak en veilig is. De steward gebruikt markeerders zodat
de afstand van het achteruitlopen correct kan beoordeeld worden .
Suggesties voor de duur: De oef 3.3 & 3.4 mogen samen niet meer dan 3 of 4 minuten in beslag
nemen. Hou er rekening mee dat sommige rassen/geleiders
lichtjes meer of minder tijd nodig hebben voor hetzelfde schema.
.

Instructies:
De algemene richtlijnen beschrijven het uitvoeren en beoordelen van hielwerk in detail. Zie algemene
richtlijnen voor het beoordelen van hielwerk § 63. Deze moeten worden gevolgd, maar ook de graad
moet in aanmerking worden genomen bij het beoordelen van hielwerk.
Een hond die de geleider verlaat of volgt op een afstand van meer dan een halve meter gedurende
een groot deel van de oefening, bekomt geen punten (=0). Indien geleider en hond zich traag
verplaatsen, zullen 2 – 4 punten worden afgetrokken. Achterblijven is een ernstige fout en zal 2 – 5
punten kosten.
Onvoldoende contact en bijbevelen zijn fouten. Bij foutieve houdingen (niet parallel aan de geleider,
krabbengang) tijdens het volgen worden 1 - 3 punten afgetrokken. Vertragen of stoppen vóór, tijdens
of na een kwartdraai of vóór het stoppen wordt bestraft.
De afstand tussen hond en geleider moet duidelijk zijn.
Een hond die zeer dicht tegen de geleider loopt zal bestraft worden, nog meer indien hij de geleider
stoort of hindert, en des te meer indien de hond tegen de geleider aanleunt of hem raakt.
De geleider mag iets voorzichtiger bewegen in de passen achterwaarts. Niet meer dan 1-2 punten
kunnen afgetrokken worden als deze passen niet correct worden uitgevoerd.
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Oefening 3.4 Houdingen tijdens het volgen en oproepen
Bevelen:

[Coëff 3]

“Volg”, “Sta”, “Zit”, “Lig”, “Kom”, “Volg”.
Geen handgebaren.

Uitvoering:
De houdingen zijn sta, zit en lig. De keurmeester zal voor de wedstrijd bepalen welke twee van de
drie houdingen zullen uitgevoerd worden (sta, zit, lig), de volgorde waarIn de houdingen zullen
gebeuren, welke houding de oproep omvat en wat het volledige schema zal zijn. De volgorde en de
houdingen van de oefening zal dezelfde zijn voor alle deelnemers. De houdingen en de details van
de oefening worden voorgesteld bij het begin van de graad of competitie, bijvoorbeeld door het
uithangen van een tekening/schema met waarop de houdingen, het oproepen en de af te leggen
weg voor oefening 3 4.
De oefening begint na een stop en de steward kondigt duidelijk aan: “Begin van oefening 3.4 of begin
van de houdingen” aan. Oef 3.4 kan op elk moment tijdens oef 3.3 (Volgen) ingelast worden, maar
de 2 houdingen van Oef 3.4 moeten samen gebeuren, een voor een met een kort volgwerk tussenin
(4 – 5 meter). De oefening wordt uitgevoerd volgens één van de hierna vermeld figuren. Eén van de
houdingen moet een oproep bevatten.
Alle fases van de oefening worden uitgevoerd in opdracht van de steward. De details van de
oefening, ook de wendingen van de geleider, snelheid/tempo van de geleider voor en na het verlaten
van de hond in houding, enz. moeten duidelijk worden aangegeven. Het tempo van de geleider, voor
en na het verlaten van de hond, is een normale pas.
Een looppas kan ook worden gebruikt, maar liefst niet in gewone nationale wedstrijden.
De looppas kan wel worden gebruikt tijdens kampioenschapswedstrijden of soortgelijke competities.
Wanneer de geleider gestopt is met de hond aan de voet en de steward de start van oefening
3.4/houdingen heeft aangekondigd, start de geleider op instructie van de steward. Na een
verplaatsing van ongeveer 4-5 meter in gewone pas (of looppas) beveelt de steward de geleider om
de eerste houding te bevelen (sta/zit/lig) en verlaat de geleider de hond in gewone pas (of looppas).
Nadat hij de hond heeft verlaten, kan de geleider tijdens zijn/haar wandeling worden gevraagd om
bij het oproepen van de hond een bocht naar links, een bocht naar rechts, een keer en/of een stop
uit te voeren, of een combinatie hiervan.
Nadat de eerste houding volledig gedaan is, kondigt de steward aan "tweede houding". Geleider en
hond starten met volgen of gaan door met volgen (afhankelijk van de manier waarop de eerste
houding werd uitgevoerd). Na een korte afstand (een paar meter) wordt de volgende houding
aangenomen op bevel van de steward zoals hierna beschreven.
De oefening (3.4) eindigt na de tweede houding wanneer de steward een stopcommando heeft
gegeven, de hond in de voethouding is. De steward kondigt aan “einde oefening 3.4/einde oefening
houdingen". Ze gaan door met het hielwerk van Oef 3.3 of beide oefeningen zijn beëindigd (indien
het volgwerk reeds beëindigd was).
Alternatieven nadat de geleider de hond in een houding heeft achtergelaten:
1. Keer terug naar de hond / neem de hond mee
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2. Roep de hond op
of omgekeerd
1.
Keer terug naar de hond
1.1 In een rechte lijn lopen
De geleider verlaat de hond en stapt in een rechte lijn en over een afstand van ongeveer 4-5 meter.
De geleider draait zich om en/of stopt op bevel van de steward, keert terug langs de hond op een
afstand van ongeveer 0,5 m, waarbij de hond links wordt gelaten. Nadat hij ongeveer 2-3 meter
voorbij de hond is gelopen, draait de geleider zich om op bevel van de steward, loopt naar de hond
toe en wanneer hij bij de hond komt
• stopt hij , beveelt de hond aan de voet en gaat door met de oefening volgens de instructies
van de steward
of
• stapt hij door zonder te stoppen en neemt hij de hond mee.
1.2 Volgen met linkse/rechtse hoeken en keerwendingen
De geleider verlaat de hond, loopt ongeveer 2-3 meter in een rechte lijn, waarna hij volgens de
instructies van de steward voortstapt, links of rechts afslaat, keerwendingen maakt en terugkeert
naar de hond zoals hierboven beschreven.
2.
Roep de hond op
2.1
In een rechte lijn lopen en oproepen
De geleider verlaat de hond in een rechte lijn op een afstand van ongeveer 4-5 meter, stopt op het
bevel van de steward en draait om op bevel van de steward of draait om en stopt op bevel van de
steward. De geleider roept de hond (enkel gesproken bevel) op aangeven van de steward. Een
handgebaar wordt bestraft (- 2 punten). Nadat de hond aan de voet is, meldt de steward hoe de
oefening verder verloopt afhankelijk van de fase van de oefening.
2.2 Volgen met linkse/rechtse hoeken, keerwendingen en oproepen.
De geleider verlaat de hond en neemt volgens de instructies van de steward bochten naar links,
naar rechts en keerwendingen. De geleider kan in eender welke richting lopen, ook achter de hond
wanneer het oproepen plaatsvindt. De geleider loopt door wanneer hij de hond oproept en loopt nog
een paar meter door met de hond. De steward meldt hoe de oefening verder verloopt afhankelijk
van de fase van de oefening.
Het oproepen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zodat de geleider bij voorbeeld:
•
stopt, zich omdraait en de hond gewoon oproept of zich omdraait, stopt en de hond gewoon
oproept
•
in beweging is, wegstapt van de hond en de hond oproept zoals bij de oefening "naar een vak
sturen"
•
zich omdraait en terugloopt naar de hond, de hond passeert en hem oproept.
Als de geleider stilstaat, kan de hond de basispositie aannemen zoals beschreven in de
oproepoefeningen, d.w.z. rechtstreeks of eerst in zit voor en dan de basispositie aannemen.
Als de hond de geleider langs achter nadert, is er geen voorkeursroute, maar het moet
moeiteloos gaan en er goed uitzien. Hetzelfde geldt als de geleider in beweging is en de hond
tegemoet komt. Het moet vloeiend zijn.
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Enkele richtlijnen voor stewards
De bevelen van de stewards moeten duidelijk en informatief zijn zodoende dat de keurder en de
geleider de weten welke de fase van de oefening uitgevoerd wordt.
De steward kondigt het begin van het vrij volgen met houdingen aan (3.4). De steward instrueert de
geleider wanneer hij moet beginnen, wanneer hij de hond moet bevelen om te staan / zitten / liggen,
welke weg hij moet lopen, wanneer hij links of rechts moet afslaan, wanneer hij moet omkeren,
wanneer hij de hond in de voethouding moet roepen en wanneer hij moet stoppen.
Het is raadzaam dat de steward de geleider duidelijk informeert indien
- hij de hond moet meenemen als hij hem langs achter passeert of
- hij de hond moet voorbijlopen en doorgaan zonder de hond of
- hij moet stoppen naast de hond.
De oefening houdingen moet altijd eindigen met een korte volg en een stop.
Suggesties voor de bevelen van de steward in functie van de fase
•

"einde van het volgwerk, begin van de oefening houdingen eerste houding met oproep"
"einde van de eerste houding, begin dan de tweede houding"

•

"einde van de oefening houdingen (3.4), begin of voortzetting van het volgwerk oefening 3"

•

"einde van de oefening houdingen, de oefening volgwerk/oefening 3 wordt voortgezet"

•

"einde van beide oefeningen, dank u".

Instructies:
Let op: In de oefeningen met houdingen is de puntenaftrek voor verkeerde houdingen zwaarder dan
de aftrek in andere oefeningen.
Het volgwerk over de korte afstanden moet ook worden beoordeeld en opgenomen in de
puntentelling van oefening 3.4.
Om punten te bekomen voor deze oefening 3.4 moet minimaal één van de twee houdingen correct
worden aangenomen en moet de oproep geslaagd zijn..
Als de hond één van de houdingen mist, kunnen er niet meer dan 7 punten worden toegekend
Als de hond de oproep mist, maar de twee houdingen correct uitvoert, kunnen niet meer dan
7 punten worden toegekend.
Als de hond beide houdingen mist, is de oefening mislukt.
Als de hond éée houding en de oproep mist, is de oefening mislukt
De hond mist een houding als
• hij een verkeerde houding aanneemt,
• hij meer dan één lichaamslengte doorloopt na het bevel
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•
•
•
•
•

indien hij een correcte houding wijzigt
de geleider een tweede bevel geeft voor een houding
hij zich na het aannemen van de houding met meer dan één lichaamslengte verplaatst
hij duidelijk vóór het oproepen terugkomt (houding en oproep mislukt, oefening mislukt)
sterke handgebaren of sterke lichaamstaal worden gebruikt bij een houding.

Als de hond stopt maar een verkeerde houding aanneemt, kan de oproep wel plaatsvinden maar
kunnen niet meer dan 7 punten toegekend worden met dien verstande dat de oproep en de andere
houding perfect waren.
Als de hond niet gestopt is binnen 3 lichaamslengten of als de hond helemaal niet stopt op
een houding, kan bij die houding geen oproep plaatsvinden en is de oefening mislukt.
De oefening is mislukt als de hond zijn houding verlaat en naar de geleider loopt vooraleer hij
opgeroepen wordt.
Als de hond de juiste positie inneemt, maar niet terugkomt bij het oproepen (twee bevelen), mogen
niet meer dan 7 punten worden toegekend.
Een tweede bevel of een handgebaar bij het oproepen kost 2 punten.
Bij het keuren dient aandacht te worden besteed aan het starten, het volgwerk voor het stoppen, het
aannemen van houdingen, het aansluiten bij de geleider na het stoppen.
Het volgwerk vóór de houding moet in hetzelfde tempo zijn als bij de andere delen van het volgwerk
(Oef 3.3), d.w.z. niet vertragen of versnellen voor het stoppen (en ook niet erna).
Langzaam bewegen en langzaam staan / zitten / liggen, geen strakke houdingen aannemen, slecht
volgwerk, tempowisselingen, afgeronde hoeken (ook van de geleider) niet de juiste weg volgen en
omkijken naar de hond zijn fouten. De puntenaftrek voor dergelijke fouten moet 1-5 punten
bedragen.
Bi de houdingen zijn geen bijbevelen toegestaan. Zij leiden tot mislukken van de houding.
Handgebaren en/of lichaamstaal bij de bevelen voor staan / zitten / liggen en omkijken naar de hond
zijn ernstige fouten die de punten aanzienlijk doen dalen (1-5 punten). Afhankelijk van hun kracht
en duur kunnen ze de houding zelfs doen mislukken.
Samengevat:
•

Verkeerde houding (1) en een goede tweede houding + een goede oproep (2) =
maximum 7 punten

•

Verplaatst zich meer dan één lichaamslengte (1) en een goede tweede houding +
oproep = maximum 6 punten

•

stopt in de houding (1) na drie lichaamslengten en een correcte tweede houding =
maximum 5 punten

•

Geen houding (1) (loopt door, geen stop binnen de drie lichaamslengten) + oproep (dit
betekent een oproep over een veel te korte oproepafstand) doet de oefening mislukken
(=0), zelfs indien de tweede houding in orde is

•

Twee goede houdingen maar een mislukte oproep = maximum 7 punten.
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Figuur

Oefening 3.4 – Enkele schema's voor de uitvoering van oefening 3.4
Zie Deel VII – Bijlage 3 - Richtlijnen voor stewards
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Oefening 3.5

Oproepen met staan en/of zitten en/of liggen

[Coëff 4]

Bevelen:

“Liggen” - “Blijf” – Kom (3 maal) - “Sta”- "zit" - “Lig”
Stembevelen moeten gegeven worden bij elk onderdeel van de
oefening. Tegelijkertijd mag een handgebaar gebruikt worden bij de
blokkeringen.
[Handgebaar: één hand of beide handen mogen gebruikt worden].

Beschrijving:
De oproepafstand bedraagt ongeveer 30-35 meter. De alternatieven voor de stophoudingen zijn
staan, zitten, liggen. Twee van deze drie alternatieven worden gekozen door de keurmeester. De
gekozen houdingen en de volgorde van de houdingen tijdens de wedstrijd worden bij het begin van
de wedstrijd of de start van graad 3 meegedeeld, bv met een uithangbord.
Het startpunt, één derde en twee derde van de afstand worden aangeduid door een kegel, halve bol
etc. De 1/3 en 2/3 punten worden aangeduid door een voor de geleider goed zichtbare kegel of
dergelijke marker te plaatsen bezijden de looproute van de hond. Deze markeerders duiden de
plaats aan voor de stopbevelen (staan/zitten/ liggen) dit wil zeggen dat de stopbevelen gegeven
worden wanneer de hond ter hoogte van de markeerders is.
Uitvoering:
De hond krijgt het bevel liggen waarna de geleider de hond en stapt ongeveer 30-35 m in de
aangegeven richting en draait zich om naar de hond.. Op aanwijzing van de steward roept de
geleider de hond op. Wanneer de hond ongeveer een derde van de afstand heeft afgelegd (dus aan
de eerste markeerder) geeft de geleider het bevel voor de eerste stophouding (staan, zitten of
liggen). Op bevel (na +/- 3 sec) roept de geleider de hond opnieuw op. Na ongeveer twee derden
van de totaalafstand aan de tweede markeerder) krijgt de hond het bevel voor zijn tweede stop (één
van de twee resterende houdingen). Na deze tweede stop en op aanwijzing van de steward roept
de geleider zijn hond aan de voet.
De geleider geeft de stopbevelen zelfstandig ter hoogte van de geplaatste markeerders (kegels).
Alle andere bevelen worden gegeven op aanwijzing van de steward.
Alle bevelen worden gegeven met de stem en moeten duidelijk zijn. Bij de stops mogen handgebaren
gecombineerd worden met de stembevelen.
Handgebaren en stembevelen moeten simultaan en van gelijke duur zijn.
De naam van de hond kan gecombineerd worden met de oproepbevelen, maar zonder tussentijd,
zodat beide bevelen niet de indruk geven aparte bevelen te zijn.
Instructies:
De hond dient de oproepbevelen spontaan op te volgen. De hond dient met een goede snelheid te
komen en hetzelfde tempo aan te houden, tenminste een snelle draf. Traag of onwillig bewegen en
stophoudingen anticiperen is foutief. Zeer traag of onwillig bewegen kan leiden tot mislukking van
de oefening. Bij de keuring van de snelheid en stophoudingen moet rekening gehouden worden met
het ras en de bouw van de hond. De hond moet onmiddellijk aanzetten na de oproep en dient
onmiddellijk beginnen te stoppen na het bevel.
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Indien een tweede oproepbevel nodig is (hetzij bij de start hetzij na een stop) worden twee punten
afgetrokken. Een derde oproepbevel evenals een totaal van vijf (5) bevelen leiden tot mislukking
van de oefening.
Als de hond zich over meer dan één lichaamslengte verplaatst vóór het eerste oproepbevel is de
oefening mislukt (0 punten). Als de hond vóór het eerste oproepbevel zit of opstaat, of minder dan
een lichaamslengte beweegt, mag hij niet meer dan 8 punten bekomen.
Bij het beoordelen van het stoppen kan er een kleine tolerantie zijn bij de stopafstand voor
snelle/zware honden, maar niet voor trage honden. De hond moet beginnen stoppen onmiddellijk na
het bevel.
Voor een perfecte stop moet de hond dus stoppen binnen een afstand gelijk aan éénmaal zijn
lichaamslengte vanaf het ogenblik van het stopbevel, ongeacht de snelheid van de hond. Een
langzame hond moet sneller kunnen stoppen. Bijkomende stappen zijn fout en leiden tot
puntenverlies. Als de hond uitglijdt, is dat ook een fout die tot gelijkaardig puntenverlies leidt.
Als de stop niet kan uitgevoerd worden binnen 3 lichaamslengtes wordt de stop beschouwd als
mislukt.
Als de hond een stop/houding mist (stopt na meer dan driemaal zijn lichaamslengte) kunnen niet
meer dan 7 punten toegekend worden.
Als er geen poging is tot stoppen bij één van de houdingen, kunnen niet meer dan 5 punten worden
toegekend Als de hond bij geen van beide houdingen stopt, is de oefening mislukt (0 punten).
Als de hond éénmaal in een verkeerde houding stopt of van houding verandert, worden 2 punten
afgetrokken, voor zover de stop voor de rest uitstekend was. Indien geen van beide houdingen
correct zijn, is de oefening mislukt.
Oefening 3.6 Vooruitsturen met richting, liggen en oproepen
Bevelen:

[Coëff 4]

“Vooruit” - “Sta” - “Rechts”/“Links” – (“Sta”) - “Lig” - “Hier”.
Wanneer de hond op afstand is, mogen handgebaren gebruikt worden samen met
het stembevel, ook bij de "sta" en "lig" bevelen

Beschrijving:
Een cirkel heeft een straal van 2 m (4 m diameter) en het centrum ervan ligt op ongeveer 10 m van
het startpunt. Het middelpunt van de cirkel mag op geen enkele manier worden gemarkeerd. De
omtrek van de cirkel moet zichtbaar gemarkeerd worden op tenminste 8 punten (met zichtbare
kleefband, krijt enz.) ofwel over de volledig omtrek gemarkeerd worden. Het doel van markering is
alleen om de bestuurder en keurmeester te helpen beoordelen of de hond zich binnen of buiten de
cirkel bevindt. De markering van de omtrek mag niet opvallend zijn voor de hond. Als de hele omtrek
gemarkeerd is, moet het contrast tussen de markering en de grond erg licht zijn. Zichtbare touwen,
linten of plastic slangen enz., die opvallend en duidelijk zichtbaar zijn voor de hond, zijn niet
toegestaan.
Een vak van 3m x 3mbevindt zich op ongeveer 25m van het vertrekpunt en op ongeveer 23m van
het centrum van de cirkel (gemeten vanaf het centrum van het vak). Het vak is afgebakend door 4
kegels van ongeveer 10/15 cm hoog aan elke hoek. Deze kegels worden verbonden met zichtbare
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lijnen (bijv. krijtlijnen, linten of kleefband) die de kegels aan de buitenzijde verbinden. (Zie deel 7 –
Bijlage 5).
•

De hoek tussen de verbindingslijnen van het startpunt en het centrum van de cirkel en tussen het
centrum van de cirkel en het middelpunt van het vak moet 90 graden bedragen. Zie figuren voor
oefening 6 van graad 3.
Het vak en de cirkel moeten tenminste 3-5m van de rand van de ring verwijderd zijn.
Vooral voor kampioenschapswedstrijden moet erop toegezien worden dat er geen verwarring kan
ontstaan.

Figuur

Figuur

Oefening 3.6 (Zie Deel VII Bijlage 5 ivm met het opstellen van het vak

Oefening 3.6 (Layout)

Uitvoering:
Vooraleer de oefening begint moet de geleider de keurmeester op de hoogte brengen of hij in het
vak het bevel “sta” en daarna “lig” geeft of enkel het bevel “lig”.
De geleider stuurt de hond naar een cirkel en beveelt de hond te staan in de cirkel. Vanaf de cirkel
wordt de hond naar een vak gezonden en krijgt hij ofwel het bevel te gaan liggen in het vak ofwel
het bevel te gaan staan en daarna het bevel om te gaan liggen. De geleider gaat naar de hond en
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na tweemaal een bocht te hebben genomen, roept de geleider de hond op en lopen zij samen naar
het startpunt en stoppen.
De hond moet de bevelen uitvoeren, dit wil zeggen als een stabevel gegeven wordt In de cirkel en
een stabevel gegeven wordt in het vak moeten beide uitgevoerd worden en indien in het vak
onmiddellijk een ligbevel wordt gegeven, moet de lighouding onmiddellijk worden aangenomen.
Omgekeerd mag de hond niet stoppen of liggen zonder de specifieke bevelen. Als de hond
zelfstandig werkt, worden punten afgetrokken.
Als de geleider de hond naar de cirkel bevolen heeft en hem bevolen heeft te staan, kan de geleider,
afhankelijk van de plaats van de hond, kiezen de hond naar het vak te sturen of de plaats van de
hond te verbeteren als de hond niet volledig In de cirkel staat.
Als de hond op de rand van de cirkel staat mag de geleider de hond naar het vak sturen maar dit zal
leiden tot puntenverlies. De geleider kan ook beslissen de hond bij te sturen tot in de cirkel als hij op
de rand staat. In Dat is de keuze van de geleider.
Als de hond volledig buiten de cirkel staat, moet hij bijgestuurd worden tot binnen de cirkel, zo niet
is de oefening mislukt.
Nadat de hond 3-4 seconden in de cirkel of op de grenslijn is blijven staan, stuurt de geleider op
aanwijzing van de steward, zijn hond naar het vak van 3m x 3m.
Als het de bedoeling van de geleider is om de hond bij te sturen binnen de cirkel dan moet hij
beginnen met het bijsturen vooraleer de steward het bevel heeft gegeven om de hond naar het vak
te sturen, d.w.z. vooraleer de 3 tot 4 seconden verstreken zijn.
De hond moet in een rechte lijn naar de cirkel en het vak gaan en het vak aan de voorkant betreden.
Als de hond In het vak komt, beveelt de geleider de hond ofwel te staan en dan te liggen ofwel
onmiddellijk te liggen.
Als de hond het bevel krijgt om te staan, moet de stahouding duidelijk en stabiel zijn en ongeveer 3
seconden duren, vooraleer het bevel lig wordt gegeven. De geleider geeft de bevelen "sta" en/of "lig"
zelfstandig.
Als de hond stopt op weg naar het vak, in de buurt van het vak of op de rand ervan (op bevel of uit
eigen beweging) moet de hond bijgestuurd worden tot in het vak. In het vak moet een nieuw stabevel
gegeven worden vóór het ligbevel of het bevel tot direct liggen moet worden gegeven.
Op aanwijzing van de steward gaat de geleider naar zijn hond. Op ongeveer 2 m van de hond (de
geleider mag evenwel niet in het vak gestuurd worden) krijgt de geleider het bevel een hoek (90°) te
maken en na ongeveer 10 m opnieuw een hoek te maken en naar het startpunt terug te keren. Na
opnieuw 10 meter en op aanwijzing van de steward zal de geleider de hond oproepen terwijl hij
verder stapt in de richting van het startpunt. Zodra hij het startpunt bereikt heeft en op aanwijzing
van de steward dient de geleider te stoppen.
Om puntenverlies voor bijbevelen te voorkomen mag de geleider niet meer dan zes bevelen
gebruiken tijdens deze oefening (één van de zes bevelen is een stabevel in het vak). Als alternatief
kan de geleider de hond direct opdracht geven om te gaan liggen en dus slechts vijf bevelen
gebruiken.

SECTIE 4D - REGLEMENTEN & RICHTLIJNEN voor FCI OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 70

Handgebaren kunnen worden gecombineerd met gesproken opdrachten wanneer de hond zich op
een afstand bevindt. De oproepactie uit het vak kan gepaard gaan met een kort omkijken van de
geleider
Alle andere bevelen, behalve de sta-, lig en stuurbevelen gebeuren op aanwijzing van de steward.
Instructies:
Het is belangrijk dat de hond de richtlijnen en bevelen spontaan opvolgt, dat zijn tempo correct is en
dat hij de kortste weg volgt.
Het is verboden de hond vanaf het vertrekpunt een richting aan te wijzen of het vak te tonen of de
hond aan te raken voor de aanvang van de oefening. Het niet respecteren van deze richtlijnen kan
tot mislukking van de oefening leiden. De "handtouch" is echter één keer toegestaan op het startpunt,
vóór vertrek. Die "handtouch" moet kort zijn en mag niet de indruk wekken aanwijzingen te geven
voor plaats of richting en het moet de hond zijn die de handpalm van de geleider aanraakt en niet
omgekeerd. Zie Algemene Richtlijnen § 20 en § 53.
Indien de geleider zich verplaatst (in welke richting ook) terwijl hij bevelen geeft, zal de oefening als
mislukt beschouwd worden (0 punten). Bij overdreven lichaamstaal zullen slechts 8 punten worden
toegekend.
Handgebaren zijn enkel toegestaan wanneer de hond moet worden (bij)gestuurd. Een handgebaar
terwijl de hond nog naast de geleider is = - 2 punten.
Indien de hond zeer langzaam loopt zullen slechts 6-7 punten toegekend worden.
Als de hond zelfstandig werkt zullen 3 punten afgetrokken worden. (vb. als de hond zonder bevel
stopt onderweg naar het vak of zonder bevel in het vak stopt of gaat liggen).
Er is puntenverlies als de geleider meer dan 6 bevelen gebruikt voor de oefening (met inbegrip van
stabevel) / meer dan vijf bevelen gebruikt (directe lig). Het puntenverlies voor stuurbevelen hangt af
van hun kracht / intensiteit en de bereidheid van de hond om de bevelen uit te voeren (1 tot 2 punten
/ bevel.
De Cirkel
Afhankelijk van de plaats van de hond na het stopbevel (binnen, buiten de cirkel of op de rand) kan
de geleider de hond bijsturen in de cirkel of naar het vak sturen.
Als de hond volledig buiten de cirkel is, moet hij bijgestuurd worden tot in de cirkel (minstens één
poot in de cirkel).
Als de hond op de rand van de cirkel staat, is bijsturen optioneel.
•
•
•
•

Als de hond zich volledig in de cirkel bevindt, worden er geen punten afgetrokken.
Als de hond op de rand van de cirkel staat, worden ½ tot 3 punten afgetrokken naargelang de
plaats
Drie poten binnen, max 9 punten.
Drie poten buiten (één poot binnen), max 7 punten. De geleider kan de hond bijsturen en als de
hond gehoorzaamt en volledig in de cirkel is, worden slechts 2 punten afgetrokken: één voor
bijsturen en één voor het stopbevel.
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•

•
•
•

Als de hond volledig buiten is, moet de geleider de hond bijsturen tot in de cirkel. Als het bijsturen
succesvol is met één stuurbevel en één sta bevel, worden 2 punten in mindering gebracht. Als
een tweede stuurbevel en stabevel moeten worden gegeven, worden nog eens 2 punten
afgetrokken.
Als de hond gaat zitten of liggen in de cirkel (met een bevel) kan hij niet meer dan 8 punten
behalen. Als hij dat zelfstandig doet, kan hij niet meer dan 7 punten behalen.
Als de hond gaat zitten of liggen buiten de cirkel is de oefening mislukt.
Als de hond gaat zitten of liggen op de rand van de cirkel moet hij bijgestuurd worden om in de
cirkel te gaan staan. Niet meer dan 6 punten kunnen worden toegekend.

Het vak
Als de hond het vak zijdelings of langs achter betreedt, zullen ½ tot 1 punt afgetrokken worden.
Als de hond zit of ligt buiten het vak, is geen stuurbevel toegestaan en is de oefening mislukt (=0).
Om punten te behalen mag de hond niet buiten het vak liggen, behalve de staart.
Als de hond op bevel gestopt wordt in de buurt of aan de rand van het vak en de geleider een
stuurbevel geeft, moet een nieuw bevel "sta" worden gegeven als de geleider heeft aangegeven dat
de hond in het vak het bevel "sta" zal krijgen vóór het bevel "lig". Het verlies van punten is 2, voor
zover de reactie van de hond snel en duidelijk is.
Indien een hond die een direct ligbevel krijgt, moet gestopt worden (buiten het vak) voor bijsturing
tot in hekt vak is het puntenverlies eveneens 2 voor het stuurbevel en ligbevel.
Als de hond (op bevel) een verkeerde houding in het vak aanneemt, worden 2 punten afgetrokken
en als de sta houding niet duidelijk en stabiel of te kort is, zullen 1-2 punten afgetrokken worden.
Als de hond uit eigen beweging een verkeerde houding aanneemt worden 3 punten afgetrokken.
De oefening is mislukt (=0) als de hond gaat staan of zitten vooraleer de geleider de tweede afslag
neemt. Als de hond gaat staan of zitten na die tweede afslag maar vooraleer hij wordt opgeroepen,
kunnen niet meer dan 7 punten behaald worden. Als de hond in het vak beweegt of rondkruipt zonder
op te staan, zullen 2 ot 3 punten afgetrokken worden. Als de hond beweegt en de grenslijn
overschrijdt vooraleer de steward aangeeft de hond op te roepen, is de oefening mislukt (=0). Indien
de hond het oproepbevel evenwel anticipeert en start juist vóór het bevel van de geleider bv op het
sein van de steward om de hond op te roepen, worden 2 of 3 punten afgetrokken.
Een tweede bevel voor het oproepen of een tweede stabevel (zowel in de cirkel als in het vak) of
een tweede ligbevel in het vak worden bestraft (2 punten per bevel). De oefening is mislukt als één
van die bevelen een derde keer moet gegeven worden.
Oefening 3.7 Apport met richting
Bevelen:

[Coëff 3]

"Vooruit” - “Sta” - “Rechts/Midden/Links” - “Breng” - “Los”.
Bij de stuurbevelen mogen handgebaren gebruikt worden samen met het stembevel.
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Ten einde de middelste halter aan te duiden, mogen beide handen gebruikt
worden door ze voor het lichaam tegen elkaar te drukken Ook een lichte
hoofdknik is toegestaan.

Beschrijving:
Drie houten halters worden op een rij geplaatst op ongeveer 5 m van elkaar zodat ze goed zichtbaar
zijn. Welke halter moet worden opgehaald, wordt bepaald door lottrekking. Het kan de linker,
middelste of rechter zijn.
Het startpunt is ongeveer 20 m vanaf de middelste halter. Er wordt een denkbeeldige lijn getrokken
op 10 m van het startpunt en 10 meter vanaf de rij halters. De denkbeeldige lijn wordt aangeduid
met 2 kleine markeringen op ongeveer 10 meter van elkaar met korte zichtbare stukjes tape, krijt,
kleine kegels, buisjes (10 – 20 cm) enz. De markeerders moeten zichtbaar zijn voor de keurmeester
en de geleider maar niet zo dat zij de hond storen of opvallen.
De steward plaatst de drie halters. Zij worden altijd in dezelfde volgorde (van links naar rechts of van
rechts naar links) en op dezelfde manier (horizontaal of verticaal) geplaatst voor alle deelnemers
aan de wedstrijd/graad 3. De halters moeten minstens 3 m van de buitenzijde van de ring worden
geplaatst.
Zie figuren hierna.

Figuur

Oefening 3.7 De halters mogen horizontaal of verticaal geplaatst worden.

Uitvoering:
Geleider en hond staan op de startplaats tegenover de middelste halter op een afstand van 20
m. Het begin van de oefening wordt aangekondigd. De steward plaatst de halters zoals
beschreven, voor alle deelnemers volgens dezelfde richting.
De geleider stuurt de hond richting de middelste halter en geeft na het passeren van de 10meterlijn het bevel om te staan. De geleider kan het stabevel op elk moment geven nadat de hond
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de 10-meterlijn is gepasseerd. De hond moet stoppen vooraleer de de lijn van de halters
overschreden te hebben. Als de hond stopt vóór de 10-meterlijn moet hij bijgestuurd worden tot
voorbij de 10-meterlijn, met aftrek van punten.
Nadat de hond ongeveer 3 seconden is blijven staan, wordt de geleider geïnformeerd welke
halter (de rechter, linker of middelste) moet worden opgehaald en moet de hond de halter correct
ophalen en afgeven. Het stuurbevel (rechts/links /vooruit) en het apportbevel van de geleider
moeten dicht op elkaar volgen, zoniet zal een laat apportbevel worden geïnterpreteerd als een
bijbevel.
Instructies:
De nadruk moet liggen op de bereidheid van de hond om te apporteren, de stuurbevelen en
het stopbevel op te volgen, het tempo van de hond die in een redelijk rechte loopt vóór het
stopbevel en het nemen van de kortste weg naar de juiste halter.
Het tonen van de richting vanaf het startpunt en het aanraken van de hond leiden tot mislukking
van de oefening (=0). (Zie algemene richtlijnen § 20 & 53 "handtouch).
De hond moet een goede en constante snelheid tonen, minstens een stevige draf.
Langzaam/onwillig werken leidt tot een lagere beoordeling (1-5). Bij de beoordeling van de
snelheid moet rekening worden gehouden met het ras/de bouw van de hond.
Als de hond de bevelen anticipeert, moeten 1-3 punten worden afgetrokken. Als hij zelfstandig
handelt, worden 3 punten afgetrokken.
Om punten te behalen voor deze oefening, moet de hond tussen de denkbeeldige lijn en de
centrale halter gaan staan (dus voorbij de 10-meterlijn) vooraleer hij naar de halters gestuurd
wordt.
Als de hond zelfstandig stopt, kan hij niet meer dan 7 punten behalen.
Als de hond een stopbevel krijgt en moet bijgestuurd worden, kan hij niet meer dan 8
punten behalen. Indien de hond te vroeg gestopt wordt en moet bijgestuurd worden tot
voorbij de 10 meter-lijn kan hij niet meer dan 8 punten behalen.
Een hond die een verkeerde houding inneemt, van houding verandert of beweegt na het
stopcommando (meer dan 1X zijn lichaamslengte), voor hij tot stilstand komt, kan niet meer
dan 8 krijgen.
Als de hond ongeveer 3X zijn lichaamslengte nodig heeft om te stoppen, kunnen niet
meer dan 7 punten worden toegekend. Als de hond niet stopt, is de oefening mislukt.
De hond moet in de houding (staan) blijven tot het richtingsbevel van de geleider. Indien de
hond te snel na de stop start, moeten de punten met 2-3 verminderd worden. Dit kan zelfs
leiden tot het mislukken van de oefening als de hond duidelijk te vroeg start, bijvoorbeeld op
het bevel van de steward.
Als de hond zich duidelijk meer dan een lichaamslengte verplaatst in de houding sta,
nadat hij gestopt is en vóór het stuur/apportbevel, is de oefening mislukt (=0).
Wanneer de hond duidelijk naar de verkeerde halter gaat, gestopt wordt, daarna gestuurd
wordt naar de juiste halter en dit juiste halter apporteert, kunnen niet meer dan 7 punten
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worden toegekend. Als de hond bijgestuurd wordt van de verkeerde halter naar de juiste
zonder gestopt te worden, moeten 1 - 2 punten worden afgetrokken.
De bestraffing voor de bijbevelen voor sturen/bijsturen hangt af van de sterkte van deze
bevelen en de bereidheid van de hond om te gehoorzamen.1-2 punten per bevel. De
bestraffing voor andere bijbevelen moet overeenstemmen met de algemene richtlijnen.
Als de looplijn van de hond niet redelijk recht is, zal er een puntenaftrek zijn van ½ tot 2 punten

Figuur

Oefening 3.7 - Looplijnen van de hond. Het groene gebied staat voor een goede
looplijn, het blauwe gebied resulteert in een aftrek van 1/2-1 punt en het rode
gebied in een aftrek van 1-11/2 punten. Als er onzekerheid is, een kronkelige weg
of een sterke focus naar een zeer slechte richting, kan het verlies oplopen tot 11/2
tot 2.

De oefening is mislukt (=0), als de hond de lijn van de halters passeert, voordat hij het
bevel heeft gekregen te apporteren, d.w.z. ten gevolge van een te late stop op bevel of
ongehoorzaam zijn aan het stopbevel.
Als de hond de verkeerde halter opneemt of de halter niet loslaat, is de oefening mislukt
(= 0)..
Zie de algemene richtlijnen voor het keuren wat betreft het laten vallen van de halter, het
knabbelen en het bijten op de halter.
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Oefening 3.8 Rond kegels/ton sturen, houding en apport over een horde
Bevelen:

[Coëff 4]

“Rond”, “Sta/Zit/Lig”, “rechts”, “links” + “apport”, “Spring”, ”Los”, (“Voet”).
Een handgebaar mag gebruikt worden wanneer de hond moet bijgestuurd
worden en voor het stuurbevel (links/rechts) naar de halter. Geen
handgebaar bij het springbevel. Voor het stopbevel mogen beide handen
gebruikt worden..

Beschrijving:
Vóór de wedstrijd bepaalt de keurmeester welke houding (sta / zit / lig) de hond moet uitvoeren
op de weg terug naar de geleider. De houding is dezelfde voor alle concurrenten.
Twee horden (één gesloten met planken en één open met een staaf) bevinden zich op
ongeveer 5 meter van elkaar. De hoogte van de horden moet aangepast worden aan de
schofthoogte van de hond maar mag niet meer bedragen dan 60 cm. Een groep kegels (3-6)
of een ton (beide circa 40-50 cm hoog) worden geplaatst op een afstand van circa 15 meter
van de denkbeeldige verbindingslijn van de horden.
De lay-out van de oefening wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding en de layoutvoorbeelden voor de kegels worden beschreven in Deel VII - bijlage 4.1.
Voor kampioenschaps- en internationale competities of kwalificatiewedstrijden worden altijd
kegels gebruikt.
De hond mag de plaatsing van de kegels/ton niet zien; die dienen dus geplaatst te worden
vooraleer de geleider aan het startpunt staat
Het startpunt bevindt zich op 5 - 7 meter voor de verbindingslijn van de horden en de afstand
kan door de geleider worden bepaald.
Figuren voor de aanbevolen constructie van alle hindernissen zijn te vinden aan het einde van
deze richtlijnen in deel VII, bilagen 1.1 & 1.2. Suggesties voor de opstelling van de kegels staan
in deel VII – bijlage 4.
Vóór de wedstrijd / graad of oefening moet de geleider (of steward of keurmeester) bij
lottrekking bepalen welke richting (rechts – links) de hond zal moeten nemen om de halter
terug te brengen over de overeenkomstige horde. De uitslag van de loting beslist dan ook of
het om de volle of de open horde gaat. De loting kan ook gebeuren via computer vóór de
wedstrijd/graad. De geleider krijgt de informatie over de richting nog niet in dit stadium van de
oefening. Pas wanneer de hond rond de kegels/ton is gelopen en de houding sta/zit/lig heeft
aangenomen, krijgt de geleider te horen welke halter (rechts / links) de hond moet ophalen en
welke overeenkomstige sprong (open / gesloten) moet worden genomen. De steward zegt
"rechts/links, open/gesloten …….. bevel".
De halters worden altijd op dezelfde manier geplaatst (van rechts naar links of van links naar
rechts) ongeacht welke halter moet worden teruggebracht.
Het startpunt kan door de geleider gekozen worden tussen 5-7 meter voor de denkbeeldige
lijn die de horden verbindt. De halters worden geplaatst op 6 m. van de horden. Zie afbeelding.
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Er moeten 3 reeksen halters van verschillende grootte, geschikt voor verschillende rassen
beschikbaar zijn. Het gewicht van de grootste halter mag max 450 gr bedragen. De afmeting
van de halter moet in overeenstemming zijn met de grootte van de hond maar de keuze ligt bij
de geleider.
Afmetingen voor de constructie van alle horden zijn te vinden aan het einde van deze richtlijnen
in Deel VII - bijlagen 1.1 en 1.2
Modellen voor de kegels vindt U in Deel VII - bijlage 4.1.

Figuur1: Oefening 3.8 De halters moeten steeds horizontaal worden geplaatst. Zie ook
Deel VII, bijlagen 4.1 en 4.2 voor plaatsing van de kegels en de looplijnen van
de hond.
Uitvoering:
Geleider en hond bevinden zich aan het startpunt met de hond aan de voet. De steward kondigt
het begin van de oefening aan en plaatst de halters ongeveer 6 meter achter de horden. Op
aanwijzing van de steward stuurt de geleider zijn hond rond de kegels/ton. De hond moet een
duidelijke afstand tot de kegels laten; het ideaal is dus niet om een korte (zeer dichte) draai
rond de ton/kegels te maken. Afhankelijk van het ras, zijn tot ongeveer 0.5 m voor middelgrote
rassen tot 1 m voor grote rassen geschikte afstanden.
Wanneer de hond op de terugweg de kegels/ton duidelijk 2 meter gepasseerd is, beveelt de
geleider zelfstandig de hond te stoppen in de door de keurmeester weerhouden houding.
Daartoe moet een stembevel gebruikt worden dat kan gepaard gaan met een gelijktijdig
handgebaar. Tijdens de stop (~3 sec) brengt de steward de geleider op de hoogte van de
richting die geloot werd en vraagt hij de geleider aan zijn hond het bevel te geven om de
correcte blok te apporteren en ook over de correcte horde te springen en daarna aan de voet
te komen. De hond mag pas starten na het bevel van de geleider.
De instructies van de steward zijn: “links / rechts of open / gesloten en…. "Bevel". De geleider
moet dus wachten op het woord "bevel" van de steward alvorens de hond te sturen. De
geleider mag een springbevel geven onmiddellijk nadat de hond de halter heeft opgepikt
maar bij het bevel "spring" mag geen handgebaar gegeven worden.
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Figuur 2: Oefening 3.8. Patronen voor goede looproutes voor honden. Alle routes A-E
zijn goed. Een redelijke symmetrie en afstand tot de kegels is wenselijk,
evenals een focus op de middenlijn of de geleider vóór het stoppen.
Opmerking: C1 (~ 20 cm) is ook goed. Afstanden moeten > 5 tot 10 cm zijn.
Routes D1 & D2, een cirkel rond de kegels is ook goed, maar mag niet als
het enige ideaal worden beschouwd.
Route F toont een lichte gerichtheid op de juiste hindernis/halter en is niet
ideaal. De puntenaftrek is 1/2 - 1. Voor een zeer sterke beweging naar / focus
op een van de horden / halters, is de puntenaftrek 1 - 2.
Instructies:
Het accent moet gelegd worden op de bereidheid van de hond om de bevelen op te volgen, in
correct tempo en via de kortste weg. De hond moet een redelijke afstand in acht nemen met
de kegels/ton. Ook de redelijke symmetrie en focus op de middellijn/geleider wanneer de hond
terugkomt vóór de stop, worden beoordeeld. De hond mag in wijzerzin of tegenwijzerzin rond
de kegels/ton draaien.
Als de geleider de richting toont of de hond aanraakt bij het startpunt, is de oefening mislukt
(zie algemene richtlijnen § 20 & 53).
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De hond moet een goede en aanhoudende snelheid tonen, minstens een snelle draf.
Traag/onwillig werken wordt bestraft (1-5). Er moet rekening worden gehouden met het ras en
de bouw van de hond bij de keuring van de snelheid en van de stop zie graad 3, oefening 5
voor de stop) evenals bij de beoordeling van de afstand ten opzichte van de kegels/ton.
Als de hond de bevelen anticipeert, worden 1 – 3 punten afgetrokken. Als hij zelfstandig
werkt, worden 3 punten afgetrokken.
Als de hond uit eigen beweging stopt, mogen niet meer dan 7 punten worden toegekend.
Als de hond terugkeert of stopt vooraleer hij de kegels/ton heeft bereikt, moet hij worden
bijgestuurd om rond de kegels/ton te draaien. De puntenaftrek is 3, op voorwaarde dat de hond
rond de kegels/ton loopt met één stuurbevel. Zodoende kan een 7 worden toegekend indien de
oefening in alle andere aspecten perfect is.
De oefening is mislukt (=0) als de hond op weg naar de kegels over een horde springt of
als hij niet rond de kegels/ton draait.
Als de hond na de kegels/ton zelfstandig stopt (zonder bevel en duidelijk te vroeg) moet hij
opnieuw opgeroepen en gestopt worden. Niet meer dan 7 punten kunnen worden toegekend.
Als de geleider de hond te vroeg stopt, maar wel zo dat hij de kegels duidelijk voorbij is
(tenminste 1 meter) worden 2 punten afgetrokken.
Bij het keuren van de stop moet rekening worden gehouden met de bereidheid van de hond
om het stopbevel op te volgen. Dat mag evenwel nooit plaatsvinden vooraleer de hond de
kegels met minstens ongeveer 2 meter is gepasseerd.
Een hond die een verkeerde houding aanneemt of doorloopt na het stopbevel (meer dan één
lichaamslengte) vooraleer te stoppen, kan niet meer dan 8 punten behalen.
De hond moet zijn houding aanhouden (sta/zit/lig) totdat hij het bevel krijgt van de geleider
om de oefening voort te zetten. Als de hond te vroeg vertrekt na de stop, worden 2 – 3
punten afgetrokken. Dit kan ook leiden tot mislukking van de oefening indien hij zeer
vroeg vertrekt, bv vóór het bevel van de steward
Als de hond duidelijk meer dan ongeveer één lichaamslengte uit zijn houding (staan, zitten,
liggen) komt nadat hij is gestopt en vóór het richtingsbevel / apportbevel, is de oefening
mislukt (=0).
Als de hond meer dan 3 lichaamslengten nodig heeft om te stoppen, kan hij niet meer dan 7
behalen. Indien hij niet stopt, is de oefening mislukt.
Als de hond duidelijk naar de verkeerde halter/sprong loopt, gestopt wordt en opnieuw naar
de juiste halter gestuurd wordt (2 bevelen) zullen 3 punten afgetrokken worden. Als de hond
succesvol wordt bijgestuurd van een verkeerde richting zonder stop, zullen 1 - 2 punten
afgetrokken worden.
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De aftrek van punten voor stuurbevelen hangt af van de kracht waarmee die bevelen worden
gegeven en de bereidheid van de hond om te gehoorzamen. De aftrek kan 1 -2 punten / bevel
zijn. De aftrek voor andere bijbevelen moet stroken met de algemene richtlijnen.
Indien de looplijn van de hond zeer dicht bij de kegels/het vat is of niet redelijk direct en
symmetrisch is, is het puntenverlies 1/2 - 2.
Als de hond de kegels of de ton raakt, worden 1-3 punten afgetrokken, naargelang de kracht
van de botsing. Als de hond een kegel/kegels omgooit, worden 2-3 punten afgetrokken en als
de hond tussen de kegels loopt, kunnen niet meet dan 7 punten toegekend worden.
Als de hond de horde raakt bij het springen, worden 2 punten afgetrokken.
Als de hond bij de open horde de staak raakt of doet vallen, zullen eveneens 2 punten worden
afgetrokken, niet meer.
De oefening is mislukt (=0):
• Als de hond over een horde springt terwijl hij naar de kegels/ton gaat
• Als de hond een tweede stuurbevel (derde bevel) nodig heeft om rond de kegels/ton te
draaien, dwz een derde "rond-bevel"
• Als de bestuurder het stopbevel (zit/lig/sta)) te vroeg geeft, dat wil zeggen wanneer de
hond nog naast de kegels is
• Als de hond niet stopt op bevel
• Als de hond de denkbeeldige verbindingslijn van de halters voorbijloopt alvorens de
correcte halter te hebben opgepikt
• Als de hond de verkeerde halter neemt of op bevel niet naar de halter gaat
• Als de hond niet over de horde springt of over de verkeerde horde springt
• Als de hond op de horde steunt.
• Als de horde omvalt
• Als de geleider de richting toont of de hond aanraakt bij het startpunt (zie algemene
richtlijnen § 20 & 53).
Voor het laten vallen van de halter, voor knabbelen of stukbijten zie algemene richtlijnen voor
de keuring van de oefeningen.
Oefening 3.9 Sorteren
Bevelen:

[Coëff 3]

“Blijf”, “Voet”, “Zoek”, “Los”, (“Voet”).

Uitvoering:
De geleider bevindt zich aan het startpunt met zijn hond aan de voet, de steward kondigt aan
“de oefening begint” en geeft de geleider een vooraf gemarkeerd houten sorteervoorwerp
(10cm x 2cm x2cm). Voor het markeren wordt een potlood of een balpen gebruikt, geen
kleurstiften of dergelijke De geleider mag het gemarkeerde voorwerp ongeveer 5 sec. in de
handen houden. Gedurende deze tijd mag de hond het voorwerp niet aanraken noch
besnuffelen. De steward vraagt de geleider hem het voorwerp te overhandigen en zich daarna
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om te draaien. De geleider beslist of zijn hond al of niet mag kijken terwijl de voorwerpen
geplaatst worden. Een bevel “voet” of “blijf” is toegelaten.
De steward legt het voorwerp (zonder het aan te raken) en 5-7 gelijkaardige voorwerpen op
een afstand van ongeveer 10 m van de geleider. De steward legt de 5-7 andere voorwerpen
met de hand. Hij raakt ze dus aan.
De voorwerpen moeten voor alle deelnemers aan de wedstrijd volgens hetzelfde patroon
geplaatst worden op ongeveer 25 cm van elkaar. De plaats van het voorwerp van de geleider
moet verschillen van deelnemer tot deelnemer Er is geen beperking in verband met de plaats
van het voorwerp in het gekozen patroon. Zie suggesties voor de plaatsing in deel VII bijlage
2.
De geleider krijgt het bevel zich om te draaien en de hond te bevelen het gemarkeerde
voorwerp terug te brengen. De hond moet het voorwerp van de geleider vinden,
terugbrengen en afgeven in overeenstemming met de algemene richtlijnen.
De hond mag ongeveer een halve minuut werken als het werk actief en doelgericht is. Iedere
deelnemer moet over nieuwe voorwerpen beschikken.
.
Instructies:
De nadruk moet gelegd worden op de bereidheid van de hond om te werken, op zijn
doelgerichtheid en op zijn snelheid.
De oefening is mislukt (0 punten) als de hond het voorwerp aanraakt, of eraan snuffelt
vooraleer de oefening begint en vooraleer het aan de steward is teruggegeven of als er een
bevel gegeven wordt als de hond bij de voorwerpen is of als de hond een verkeerd voorwerp
opneemt.
De oefening is niet mislukt als de hond de voorwerpen besnuffelt of zeer lichtjes aanraakt
terwijl hij naar het correcte voorwerp zoekt.
Er worden punten afgetrokken als de hond voorwerpen verschuift of raakt als hij zekerheid wil
bekomen op zijn zoektocht naar het correcte voorwerp. De aftrek is 0.5 – 1 punt per
verschuiving. Eén korte hercontrole moet niet noodzakelijk bestraft worden, voor zover het
werk systematisch en doeltreffend is.
Het voorwerp laten vallen, erop knabbelen of stukbijten: zie algemene richtlijnen voor de
keuring van de oefeningen.
Oefening 3.10
Bevelen:

Houdingen op afstand

[Coëff 4]

“Lig”, “Blijf”, “Zit”, “Sta”, “Lig”
Bij een houdingsverandering mogen handgebaren gebruikt worden (één of twee
handen) samen met het stembevel.

Uitvoering:
De hond moet 6 keer van houding veranderen (sta, lig, zit) volgens de bevelen van de geleider
en mag zich niet verplaatsen.
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De startplaats bevindt zich tussen 2 markeerders met een tussenafstand van ongeveer 1m.
Een denkbeeldige lijn tussen de 2 markeerders vormt de grens (limiet). Op verzoek van de
steward vraagt de geleider zijn hond te liggen aan het startpunt vóór de denkbeeldige lijn zodat.
ze een tangens vormen.
De geleider verlaat zijn hond en gaat naar een aangeduide plaats op ongeveer 15 m van de
hond en keert zich om naar de hond. Elke houding dient tweemaal uitgevoerd te worden en
het laatste bevel in de houdingen zal “lig” zijn. De volgorde van de houdingen moet dezelfde
zijn voor alle deelnemers.
De steward toont de geleider de volgorde van de houdingen met geschreven tekens,
tekeningen of met een elektrisch bord. De steward moet zich op ongeveer 3-5m van de hond
bevinden en zodanig dat hij de hond niet kan zien bij het aanduiden van de houdingen. De
steward moet elke 3 seconden een andere houding aangeven.
De geleider moet stembevelen gebruiken. Wanneer de hond zich op afstand bevindt, mag hij
handgebaren koppelen aan de stembevelen, maar de gebaren moeten kort zijn en tegelijkertijd
gegeven worden. Na het laatste ligbevel gaat de geleider terug naar zijn hond en beveelt hem
aan de voet op aanwijzing van de steward.
Instructies:
De nadruk wordt gelegd op de snelheid waarmee de houdingen worden uitgevoerd, op de
duidelijkheid van de houding, de wijze waarop de hond in de houding blijft en op de
verplaatsing van de hond.
Als de hond zich meer dan één lichaamslengte verplaatst ten opzichte van zijn startpunt en dit
in eender welke richting is de oefening mislukt (=0). Als hij zich met 1 lichaamslengte verplaatst
kan hij niet meer dan 5 behalen. Bij de beoordeling van de verplaatsing worden alle
verplaatsingen samengeteld (voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts).
Als de hond één van de zes houdingen mist kan hij maximum 7 punten behalen. Als hij er twee
mist, is de oefening mislukt (=0). De oefening is ook mislukt (=0) als de hond één houding
overslaat en direct de volgende aanneemt.
De hond moet minstens 5 maal op bevel van houding veranderen om punten te bekomen.
Niet meer dan 8 punten zullen toegekend worden als de hond 2 bevelen nodig heeft voor één
houdingsverandering. Het niet opvolgen van het tweede bevel door de hond leidt tot het verlies
van deze houding. Het eerste bijbevel bij een houding kost 2 punten, daarna kosten de
bijbevelen voor een houding 1 punt.
Een derde bevel mag gegeven worden bij een houding zodoende dat de volgende houding
kan uitgevoerd worden, indien dit alles binnen de tijdsgrens kan plaatsvinden. Een houding
uitgevoerd na een derde bevel is alleszins mislukt.
Te luide bevelen, overdreven of constante handgebaren of andere lichaamstaal leiden tot
puntenverlies (zie algemene richtlijnen).
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Als de hond zit vóór de terugkeer van de geleider kunnen niet meer dan 8 punten worden
toegekend.
Voor deze oefening kunnen dus punten behaald worden zelfs indien voor de uitvoering van 3
of 4 houdingen een bijbevel nodig was, op voorwaarde dat die bijbevelen onmiddellijk
opgevolgd worden en leiden tot goede, duidelijke houdingen en dat de oefening voor de rest
correct en volgens de voorschriften Is verlopen.
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VII.

BIJLAGEN
BIJLAGE 1.1 - Horde

Schema voor de horde in oefening 8 graad 1, oefening 9 graad 2 en voor oefening 8 graad 3.
De maximumhoogte voor graad 1 en 2 is 50 cm en 60 cm voor graad 3.
De staander is ongeveer 1 m hoog
De voet van de horde moet stabiel zijn en bedraagt ongeveer 80-100 cm
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BIJLAGE 1.2 - Sprong
Schema van de open sprong voor oefening 9 graad 2 en oefening 8 graad 3.

De maximumhoogte voor graad 2 is 50 cm en 60 cm voor graad 3.
De staaf ligt vrij, zodat zij naar beide kanten naar beneden kan vallen. Onderaan kan een dunne
staaf worden bevestigd, die niet meer dan 2 cm boven de grond uitsteekt. Het verdient
aanbeveling dat de steunen van de staaf hol (lepelvormig) zijn, zodat de wind de staaf niet
gemakkelijk doet vallen. Er mogen geen extra steunen voor de staaf zijn, alleen die waarop de
staaf ligt. De lengte van de poten moet ten minste 0,5 meter zijn.
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BIJLAGE 2
Suggesties voor schema stokjes voor oefening 9 in graad 3.
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.

BIJLAGE 3 - Diagrammen voor houdingen tijdens het volgen en richtlijnen voor stewards
roepen

Steward beveelt:
Houding bij het volgen begint: normale pas , bevel,rechts, links,
de hond roepen.

Steward beveelt:

Houding bij het volgen begint: normale pasbevel, links, rech
de hond roepen.

roepenl

roepen
Steward beveelt:
Houding bij het volgen begint: normale pas , bevel, rechts,
Steward beveelt:
links keerwending, de hond roepen.
Houding bij het volgen begint: normale pas , bevel, rechts, links
keerwending, de hond roepen.
roepen
roepen

Steward beveelt:
Houding bij het volgen begint: normale pas , bevel, links rechts,
keerwending, de hond roepen.

Steward beveelt:
Houding bij het volgen begint: normale pas, links rech
keerwending, de hond roepen.

stop
roepe
n

roepen

L

Steward beveelt:

Steward beveelt:

Houding bij het volgen begint: normale pas bevel linksrech
Houding bij het volgen begint: normale pas , bevel, links rechts,keerwending, stop, de hond roepen.
keerwending, stop, de hond roepen.

roepen
.

Steward beveelt: Houding bij het volgen:
normale pas , bevel, links rechts,
keerwending, stop, de hond roepen
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BIJLAGE 4.1
Modellen voor de kegelgroep in alle oefeningen "Draaien rond een
groep kegels"
Oefening 8 graad 1
Oefening 9 graad 2
Oefening 8 graad 3
Dit zijn suggesties. Het is belangrijk dat het gebied compleet is, d.w.z. breedte en diepte
moeten ongeveer 70-80 cm zijn. De kegels mogen van verschillende kleuren of van
dezelfde kleur zijn, maar hetzelfde model moet worden gebruikt voor alle deelnemers in
dezelfde graad. De kegels moeten dezelfde hoogte hebben.
Bij kampioenschapscompetities moet de kegelgroep worden gebruikt. Een ton kan worden
gebruikt in reguliere wedstrijden.
De breedte en diepte van de kegelgroep moet 70 - 80 cm zijn. De hoogte moet 40 - 50 cm zijn.
Ervan uitgaande dat de basis van een kegel 25 x 25 cm is, hebben we 75 cm als we 3 kegels
naast elkaar plaatsen; dit laat de mogelijkheid open tussen de kegels van 2 - 3 cm.
Plaats 2 kegels (4 kegels vormen een vierkant), de ruimte tussen de kegels wordt 20 cm.

Voorbeeld groep kegels
De oppervlakte van de kegels moet 0.4 – 0.5 m 2 bedekken De hoogte van de kegels
ongeveer 40 – 50 cm

Alternatief: vat Geschatte diameter 70 - 80 cm
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BIJLAGE 4.2 Looproutes rond een groep kegels
Looproutes A - E zijn goede looproutes. Een te kleine afstand zou minder dan 5 tot 10
cm bedragen voor middelgrote honden
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BIJLAGE 5

Details voor het uitzetten van het vak.

Opbouw van het vak en plaatsing van de grenslijnen en kegels voor de
oefeningen 1.5 - 2.5 & 3.6.
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BIJLAGE 6 - Enkele looplijnen van de hond bij het richtingsapport
De groene ruimte is redelijk recht en direct. Daarboven (1/2-2) worden de punten verminderd
naar gelang van de looplijn, de concentratie en een eventuele kronkelige weg.
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