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ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden reglementeren wat alle wedstrijden van de Rally Obedience en
zijn disciplines betreft.
De borden en de verschillende oefeningen die daarop betrekking hebben, worden in bijlage
beschreven.
De geleiders die aan de wedstrijden deelnemen moeten het reglement hebben.
I.ALGEMEENHEDEN

1.Uitrusting van geleider en hond ;
Zijn voorgeschreven als uitrusting van de hond: halsband en lijn.
In de vakken waar de lijn niet gebruikt wordt, kan de hond zonder halsband worden
voorgesteld.
Elk gebruik van dwangmiddel is verboden prikband en wurger, enz.….(ze mogen alleen
maar een vaste halsband gebruiken!)

2. Gedrag van de deelnemers aan de wedstrijd
Honden moeten in het hele wedstrijdgebied aangelijnd zijn.
Voor het werk gaat de geleider bij de keurmeester en stelt zich met naam en voornaam voor.
De geleider moet dan zijn hond voorstellen op een voorbeeldig en eerbiedig manier. Het is
hem verboden, zijn dier ruw te behandelen.
De opzettelijke inbreuken kunnen door de uitsluiting aan het einde van het werk gestraft
worden en aan het bevoegd gezag (met name Sectie 4D en V.d.A.) gemeld worden.
De beslissing komt in ieder geval op de keurmeester van de wedstrijd neer.
3. Voorwaarden van voorstelling :
De instructies van de wedstrijdleider en van de keurmeester moeten gevolgd worden.
De keurmeester geeft de instructies voor het vertrek.
De hond mag een normaal halsband dragen. De geleider komt met de hond aan de lijn de
ring binnen. Als de geleider bij de beginners zit, en dat hij wenst de oefeningen te doen met
de hond aan de lijn, moet hij zich bij de keurmeester met de hond aan de lijn aankondigen.
De lijn wordt door de geleider gedragen op de manier dat die niet zichtbaar wordt of schuin
over borst is

4. Verantwoordelijkheid en verzekering
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De geleiders (eigenaars of houders) moeten een verzekering afsluiten voor burgerlijke
verantwoordelijkheid.

II ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN

5 Voorwaarden voor de organisatie van een wedstrijd.


De organisatoren van een herkende wedstrijd Rally Obedience moeten:



Beschikken over een minimum oppervlakte van 25m x 35m of 20m x 40m van kant
die geen risico voor de honden tonen. De afmetingen moeten aan de keurmeester 2
weken voor de wedstrijd gemeld worden.



Een geschikte keurmeester uitnodigen



Een ringsecretaris(commissaris) ter beschikking stellen, die de afgetrokken punten
noteert die de keurmeester aangeeft.



Een steward ter beschikking stellen, die de parcourstijd van de deelnemers opneemt
en is verantwoordelijk voor het juiste plaatsen van het parcours. Het maakt deel uit
van zijn bevoegdheden, de verplaatste posten op hun plaats weer te zetten en de
voorwerpen voor de rapporten weer op hun oorspronkelijke plaats terug te brengen.



Voldoende hulp ter beschikking stellen om het goede verloop van de wedstrijd te
garanderen en hen op aangepaste wijze te informeren.



De borden met de voorziene oefeningen ter beschikking van de keurmeester stellen



Een regelbare sprong ter beschikking stellen (zoals beschreven voor het afspelen van
een wedstrijd van rally Obedience)



2 kleine houten rapporten ter beschikking stellen van 100 – 200 gr met een fijne middel
deel, 2 middelgrote houten rapporten 200-350gr, 2 grote rapporten 350 -450 gr.

6 Publicatie
De publicatie in “In de sportkalender » gemaakt voor alle wedstrijden alleen maar door de
VdA. De voorafgaande voorwaarde is dat de organisator van de wedstrijd wel zijn
verplichtingen zou vervuld hebben tegenover de VdA.
De publicatie wordt gemaakt in de officiële publicatieorgaan die met de taal van het formulier
en zijn inhoud overeenkomt.
De inhoud van het formulier moet overeenkomen met de taal waarin hij gedrukt wordt.
In geval van opschorting, wijziging of aanvulling van inlichtingen van wedstrijden die al
aangekondigd werden, moet de V.d.A en sectie 4D onmiddellijk schriftelijk en voor het datum
van de wedstrijd geïnformeerd worden.
De veranderingen van datum van wedstrijden kunnen slechts gedaan worden als ze
schriftelijk (mail) aan de VdA en sectie 4D aangekondigd wordt en dat deze ze kan
publiceren met de nieuwe datum van de wedstrijd.
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7 Toelating van de deelnemers
a) Alle honden, onafhankelijk van hun lengte, ras of nakomelingschap mogen het vertrek
van deze wedstrijden nemen. De organisator van wedstrijd mag beslissen of hij een
geleider toestaat met meerdere honden van start te gaan.
Als een loting gedaan wordt om de rangschikking van vertrek te bepalen, moet dat
gerespecteerd worden.
De organisator van de wedstrijd mag het aantal deelnemers beperken of een
minimum van deelnemers opleggen.
Zo’n beperking moet in de publicatie
voorkomen.
b) Alleen de honden die in goede gezondheid verkeren mogen aan die wedstrijden
deelnemen. Honden die besmettelijk zouden kunnen zijn worden niet toegelaten.
De teven die pups dragen zijn van de wedstrijden uitgesloten vanaf de 5de week
gepasseerd na de dekking (beschermingstijd) en dit, zodat de teef en de pups die
zouden geboren worden, zouden beschermd worden. Gedurende deze
beschermingstijd is elke deelneming aan een wedstrijd verboden.
Voor de loopse teven zijn volgende voorwaarden te eerbiedigen :
a) De geleider moet de (mogelijke) warme dagen van zijn teef bij zijn inschrijving
melden
b) De loopse teven moeten buiten het bereik van andere honden gehouden worden
c) Ze gaan als laatste van start
d) Ten tijde van wedstrijden over twee dagen, gaan als laatste van de 2de dag van
start.
c) De honden die een buitengewone agressiviteit tonen zijn uitgesloten uit de wedstrijd.
d) Voor de toelating aan een wedstrijd moet de hond de minimale leeftijd hebben bereikt
van 9 maanden gepasseerd de dag van de wedstrijd.
8 Verdeling en toelating in de klassen
Rally Obedience is verdeeld in 4 klassen zodat het mogelijk is van de ene klas tot de andere
vooruit te gaan.
Beginners : dat is de klas waar de motivatie op zijn hoogt is
 die klas is facultatief. Het is mogelijk die klas naar believen te herhalen. De
overgang naar klas 1 is altijd mogelijk
 de geleider kan het parcours met de hond aan de lijn uitvoeren.
 Uitzondering: de oefeningen voor welke de hond verplicht zonder lijn geleid
moet worden.
 Bij de borden die gepast gemarkeerd zijn, mag de geleider zijn hond met een
snoepje belonen nadat hij de oefening gedaan heeft, voordat de hond de
oefening voortzet. Als hij zo wil handelen, moet de geleider het zeggen
als hij zich voorstelt en hij aanvaardt een algemene aftrek van 3 punten
op het eindresultaat.
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Klas 1:

Het is mogelijk onmiddellijk in die klas te beginnen. (zonder een beginnende
klas te hebben gemaakt)
Het parcours moet zonder lijn gemaakt worden en minder hulp worden
toegelaten
De honden die 3 kwalificaties “uitstekend” gekregen hebben (gouden medaille)
met 2 verschillende keurmeesters mogen aan klas 2 deelnemen.

Klas 2:

De honden die 3 kwalificaties “uitstekend” gekregen hebben (gouden medaille)
in klas 1, met 2 verschillende keurmeesters, mogen aan klas 2 deelnemen.
Het parcours moet zonder lijn gemaakt worden en minder hulp worden
toegelaten
De honden die 3 kwalificaties “uitstekend” gekregen hebben (gouden medaille)
met 2 verschillende keurmeesters mogen aan klas 3 deelnemen.

Klas 3 :

De honden die 3 kwalificaties “uitstekend” gekregen hebben (gouden medaille)
in klas 1, met 2 verschillende keurmeesters, mogen aan klas 3 deelnemen.
Het parcours wordt zonder lijn gemaakt. In klas 3 moet de hond met een
minimum van hulp geleid worden (een geluidssignaal of een visueel signaal is
telkens toegelaten).

Degraderen
In de volgende gevallen moet de hond onmiddellijk in de lagere klas terugkeren:
Als de hond 3 keer achteren niet ten minste de kwalificatie “goed” krijgt (brons medaille) met
2 verschillende keurmeesters
De geleider kan altijd vragen in de lagere klas te worden gedegradeerd
De hond kan altijd naar de hogere klas terugkeren als hij de kwalificatie “uitstekend” krijgt.
9 Verloop van de wedstrijd
Gedurende een wedstrijd Rally Obedience is de ploeg geleider-hond voortdurend in
beweging op het beperkte parcours en voert de oefeningen uit die op de borden geïllustreerd
worden. Nadat de keurmeester het vertreksignaal gegeven heeft, handelt de ploeg totaal
autonoom en voert het parcours uit in de aangewezen orde.
De afstand tussen de oefeningen zou van 5tot 8 stappen maximum zijn.
De oefeningen worden op borden geïllustreerd en iedere klas moet een bepaalde aantal
oefeningen bevatten.
Beginners :

Hond aan de lijn of los
Parcours van 12 tot 14 posten
Borden met merken B-

Klas 1

Hond los, rapport met persoonlijk houten voorwerp
Parcours van 14 tot 16 posten
Borden met merken B- en 1-

Klas 2

Hond los, rapport met persoonlijk houten voorwerp
Parcours van 16 tot 18 posten
Borden met merken B-, 1- en 2-

Klas 3

Hond los, rapport met een vreemd houten voorwerp
Parcours van18 tot 20 posten
Alle borden zijn mogelijk
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De hoogte van de sprong kan gekozen worden tussen 20cm, 35 cm en 50cm, onafhankelijk
van de hoogte van de hond.
Elke oefening moet door een bord aangewezen worden, dat de technische uitvoering van de
oefening beschrijft, en dat, als het mogelijk is, door een illustratie begeleid wordt.
Als geen enkel bord het uitdrukkelijk vraagt, moet het parcours met een “gewone” pas”
uitgevoerd worden vanaf het vertrekbord.
De uitvoering van een post tot een andere is door de keurmeester geschat.
Tijdens het parcours moet de geleider zich verplaatsen op een manier waarop de borden
zich altijd op zijn rechter kant blijven en hij moet ervoor zorgen dat de oefeningen uitgevoerd
zouden worden op een maximale afstand van 80 cm van het overeenkomstig bord.
De borden A (vertrek) en Z (aankomst) zijn verplicht en moeten bij het begin en aan het
einde van het parcours.
Voor de wedstrijd mogen de geleiders het parcours nauwkeurig bekijken door zonder hond te
lopen (briefing) gedurende een minimale tijd van 5 minuten die ter beschikking gesteld wordt.
10.1 Kwalificatie
Voor het parcours bepaalt de keurmeester een standard doorgangstijd.
Het aantal vertrekpunten is altijd 200 punten in alle klassen, inbegrepen 20 punten voor de
algemene indruk en de leiding van de hond tussen de borden.
De kwalificaties die bereikt dienen te worden bij de wedstrijd worden door de doorgangstijd
bepaald en het totaal van punten dat bereikt worden:
Punten
Uitmuntend ≥ 95% van het maximale aantal van de punten
Zeer goed
≥90% van het maximale aantal van de punten
Goed
≥ 80% van het maximale aantal van de punten
In geval van gelijkheid van punten is het de beste doorgangstijd die bepalend is. Als deze
laatste ook dezelfde is, dan is er gelijkheid.
10.2 Indelingen voor schatting van het parcours
Reglement
Totaal van punten: het aantal punten bij het begin van elke deelnemer onder aftrek van
eventuele begane fouten
Oefening die niet goed uitgevoerd werd
-10 punten
Post met veelvoudige oefeningen die niet goed uitgevoerd werden maar met 2/3 van
die oefeningen goed uitgevoerd
-5 punten
Herhaling van een oefening
-5punten
Dubbele bevel als niet toegestaan
-3punten
Omgegooide kegel gedurende de slalom en de spiraal
-3punten
Gedragsprobleem tijdens een oefening
Gebrek aan controle, geleider die de hond raakt, correctie met de lijn, beloning gebruikt als
verleiding
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-3punten
Onvolledige uitvoering (snelheid, nauwkeurigheid)
Volgens de beoordeling van de keurmeester, aangepast op de klas,
-1 punt
Algemene indruk en leiding van de hond tussen de borden
Volgens de beoordeling van de keurmeester, aangepast op de klas
-1punt
Overschrijden van standard doorgangstijd
-1punt per seconde
10.3 Indelingen van uitvoering voor alle klassen
10.3.1. Toegestane hulpen en schattingsbasis in de verschillende klassen
Toegestane hulpen bij de beginners
Een geluidssignaal en een visueel signaal zijn toegestaan voor een bevel
Bij een stop is een bevel (bij voorbeeld zit) toegestaan voor de basispositie
Het is toegestaan te feliciteren en te aanmoedigen
Naast de borden die de geschikte merken hebben, mag de geleider zijn hond met
een snoepje belonen nadat hij de oefening uitgevoerd heeft. Als hij wenst zo te
doen, moet hij het zeggen als hij zich bij de keurmeester voorstelt en hij
aanvaardt zo een algemeen aftrek van 3 punten op het eindresultaat.
Lichamelijke hulpen zijn toegestaan en worden niet gestraft.
Toegestane hulpen in klas 1
Een geluidsignaal en een kort visueel signaal zijn toegestaan voor een bevel
Voor een stop is een bevel toegestaan (bij voorbeeld zit) voor de basispositie
Het is toegestaan af en toe te feliciteren
Lichamelijke hulpen (geen verleiding) zijn verdragen en worden niet gestraft.
Toegestane hulpen in klas 2
Een geluidsignaal en een kort visueel signaal zijn toegestaan voor een bevel
Het is toegestaan af en toe te feliciteren
Kleine lichamelijke hulpen kunnen verdragen worden
Toegestane hulpen in klas 3
Voor een bevel is alleen een geluidssignaal of een kort visueel signaal toegestaan
Het is alleen toegestaan te feliciteren aan het einde van het parcours
De lichamelijke hulpen worden beschouwd als fouten
10.3.2 Algemene Indelingen van uitvoering
In alle klassen moet een beter geleidde hond beter geschat worden. De bases voor
de schatting zijn de volgende:
De hond moet de geleider volgzaam aan de linker kant volgen. De rechterschouder
van de hond moet zich altijd parallel en dichtbij de geleider bevinden, ten hoogte van
zijn linkerknie.
Bij een stop moet de hond onmiddellijk en zonder invloed (klas 2 en 3) parallel zitten
dicht bij de linkervoet van de geleider, zijn schouder op de hoogte van de knie van de
geleider.
Tijdens het werk moet de geleider zijn arm bewegen op natuurlijke wijze
De veranderingen van richting moeten ter plaatse gedaan worden (geen bocht)
Het gebrek aan contact, de basispositie en de niet parallel lopen zonder lijn alsof de
extra bevelen worden als fouten geschat.

8

Altijd blaffen (geluiden) is gestraft met 5 punten maximaal
Alle schattingen worden uitgevoerd uit een aan de klas aangepaste wijze.
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Wedstrijd leider.
Het geheel van de organisatie van een wedstrijd staat in de handen van de
wedstrijdleider van de wedstrijd die door de organisator aangesteld wordt. Zo neemt
hij contact tussen de organisator van de wedstrijd en de Sectie 4D.
De wedstrijdleider van de wedstrijd is verantwoordelijk voor het goede verloop van de
wedstrijd.
Zijn taken zijn in het bijzonder:
1.
Een voldoende groot wedstrijdveld vinden en aanwijzen
2

Een voldoende aantal personeel in dienst nemen en inlichten (keurmeester,
stewards, opruimers, hulpen, enz.)

3

De nodige uitrusting ter beschikking stellen.

4

De nodige notenbladen voorbereiden

5

De bladen op een betrouwbare en snelle manier behandelen en wedstrijd
attesten klaarmaken voor de aankondiging van de resultaten.

6

De gegevens betreffend de geleider en de hond controleren.

De keurmeesters moeten de puntenbladen volledig voorbereid ontvangen. Een kopie van
het puntenblad, zonder de commentaren van de keurmeester, en het attest van de wedstrijd
de inschrijving van het resultaat van de wedstrijd, moeten aan de deelnemer gegeven
worden bij de aankondiging van de resultaten.
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Keurmeester

De keurmeester moet ten minste een week voor de wedstrijd aan de baas van de wedstrijd
het aantal en de rangschikking van de borden voor elke klas overbrengen.
De keurmeester mag zelf niet deelnemen aan een wedstrijd voor welke hij in dienst genomen
wordt om als keurmeester te handelen.
De keurmeester schat de deelnemers volgens de aanduidingen van de evaluatiecodex
De keurmeester mag altijd:
□de wedstrijd van een deelnemer onderbreken die niet in staat blijkt te zijn de
oefeningen uit te voeren
□een deelnemer diskwalificeren die de regels niet eerbiedigt, of die blijk geeft
van een ongewenst gedrag (mishandeling van de hond, vulgariteit, enz)

Gedrag en aanwezigheid
Het gedrag van een keurmeester moet keurig zijn in alle zinnen, zij het maar voor,
tijdens of na de wedstrijd.
Tijdens het keuren van de te schatten ploeg, gedraagt de keurmeester zich op een
manier dat hij deze laatste zo weinig mogelijk stoort (afstand in verband met de hond,
sterkte van zijn stem, gebaren enz.)
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Als een keurmeester niet in staat is de taken op zich te nemen die hem toegewezen
werden, moet hij dat onmiddellijk melden aan de wedstrijdleider van de wedstrijd.
De aanwezigheid van de keurmeester is een uur voor het begin van de wedstrijd
verzocht en hoogstens 90 minuten na het einde van de laatste oefening.
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Wedstrijd attest
Het werkboekje dient als attest voor de wedstrijd. Alleen secties van de VdA mogen
zulke attesten afgeven. Ze kunnen schriftelijk besteld worden bij de VdA.
Alle wedstrijden, geëindigd of niet, moet het voorwerp zijn van een attest van
wedstrijd dat door de keurmeester ondertekend wordt.
Resultaat, kwalificatie, punten en medaille moeten vermeld worden volgens het
puntenblad.
In geval van gelijkheid van punten en tijd, krijgen de ploegen hetzelfde resultaat.
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Medailles / Onderscheidingen


Een medaille/ onderscheiding kan gegeven worden op basis van volgende criteria :



Brons medaille: bij het behalen van 80%minimum van het totaal van de
punten = 160 – 179 punten



Zilveren medaille: bij het behalen van 90%minimum van het totaal van de
punten = 180 – 189 punten



Gouden medaille: bij het behalen van 95 % minimum van het totaal van de
punten = 190- 200 punten
De medailles kunnen besteld worden bij de sectie 4D tegen de betaling van de
overeenkomende bedrag
De geleiders bestellen hun medailles aan het einde van de wedstrijd en betalen die
ter plaatse. De organisator laat die hem later per post toezenden.
III Klachten en straffen
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Klachten

Klachten ten opzichte van de geleiders van honden, van organisatoren van
wedstrijden, van bazen van wedstrijden, van keurmeesters of van andere instellingen,
die incidenten betreffen, die tijdens een wedstrijd gebeurd zijn, moeten, als het
mogelijk is, ter plaatse geregeld worden.
Als het niet mogelijk is een overeenkomst te vinden op het einde van de wedstrijd, is
het mogelijk een klacht in te dienen bij de voorzitter van de Sectie 4D, ter attentie van
de VdA, binnen de 30 dagen na de wedstrijd. De klacht moet schriftelijk en
aangetekend worden toegestuurd. Ze moet altijd een vraag en een motivatie
bevatten.
Elk betroffen persoon is gerechtigd een klacht in te dienen. Gedurende dezelfde
termijn van 30 dagen moet een bijdrage tot de kosten van ???? Euro
gestort worden, anders zou de klacht niet meetellen.
De kosten van de procedure bestaat uit een belasting zoals de onkosten die daaruit
voortvloeien. Het totale bedrag van de belasting ligt tussen ??? euro en ??? euro.
De belasting wordt berekend volgens de tijd die nodig zal zijn om het geval te
behandelen, volgens de kosten in verband en zijn ingewikkeldheid. Het bedrag en de
indeling van de kosten worden besloten tijdens de procedure. De delen van de
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procedure verdragen de onkosten volgens de indeling van de fouten. Als de klacht in
zijn geheel goedgekeurd wordt, zal het door de aanklager betaalde voorschot hem
teruggegeven worden.

16

Straffen

De V.d.A mag straffen uitdrukken tegen personen, secties van de V.d.A, rasclubs,
organisatoren van wedstrijden, wedstrijdleiders, keurmeesters en andere organen die tegen
dit wedstrijdreglement gehandeld hebben, tegen statuten, andere reglementen, instructies en
andere aanduidingen van het Recht van de Verenigingen van de V.d.A, tegen degenen die
de richtlijnen en de sommaties van de Commissie V.d.A niet volgen in of die, door hun
handelingen of hun weglaten, schaden de sectie 4D en/of de Veda, respectievelijk aan de
aard van de hond van nut en van sport. Straffen kunnen ook uitgedrukt worden tegen
agressieve honden in. De V.d.A kan straffen uitdrukken uit eigen initiatief of ten gevolg van
een klacht.
Het wettelijk recht, door de betrokken persoon gehoord te worden, moet geëerbiedigd
worden. De uitgedrukte straffen moeten overeenkomen met de aard van de inbreuk en van
de fout. De bases van de betrekkelijkheid en van de gelijkheid van de behandeling moeten
verzekerd worden.
De uitgedrukte straffen kunnen zijn :
a) Waarschuwing
b) Annulering van wedstrijdresultaten
c) Uitsluiting, tijdelijk of niet, in België of in het Buitenland, uit alle wedstrijden, examen, die
door de FCI gecontroleerd worden, respectievelijk de V.d.A en/of andere demonstraties
d) Verbod, tijdelijk of niet, wedstrijden, examen, of andere demonstraties te organiseren
die door de FCI gecontroleerd worden, respectievelijk de V.d.A
e) Verbod, tijdelijk of niet, met zekere honden aan examen, wedstrijden en andere
demonstraties deel te nemen, die door de FCI gecontroleerd worden, respectievelijk de
V.d.A , in België of in het Buitenland.

Honden die blijk van agressiviteit bij wedstrijden hebben gegeven mogen tijdelijk uit alle
wedstrijden door de voorzitter van de V.d.A uitgesloten worden en dit met onmiddellijk
uitwerking. Het tijdelijk verbod is werkelijk tot de definitieve beslissing van de V.d.A. De
betrokken honden moeten in het algemeen gecontroleerd worden door de V.d.A. De
controle moet zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden. De controle wordt uitgevoerd door een
of meerdere deskundigen die door de V.d.A aangesteld worden en in aanwezigheid van een
lid van de Commissie. De hond wordt door hetzelfde persoon voorgesteld als hij de hond
leidde toen het agressieve gedrag vastgesteld werd. De deskundigen stellen een schriftelijk
verslag op ter attentie van de Commissie. De kosten van de controle zijn ten laste van de
geleider van de betrokken hond.
De kosten van de procedure bestaat uit een belasting zo ook van kosten die daaruit
voortvloeien. De som van de belasting ligt tussen ??? Euro en ??? Euro. De belasting wordt
berekend volgens de tijd die nodig zal zijn voor de behandeling van het geval, voor de kosten
die daar relatief zijn en zijn ingewikkeldheid. De som en de indeling van de kosten zijn ten
laste van de betrokken personen bij de strafprocedure voor zover straffen tegen hen in
uitgedrukt worden. De kosten zijn ten laste van de klager als geen enkele straf wordt
uitgedrukt of als de klacht lichtvaardig ingediend wordt of teruggetrokken wordt.
De straffen die met de vorige alinea’s c) en e) overeenkomen, worden in de officiële orgaan
van de V.d.A gepubliceerd.
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Rechtsmiddel (beroep)

Rechtsmiddel(beroep) tegen beslissingen van de VdA
De personen die betrokken worden door een beslissing van een klacht of van een straf
namens de V.d.A, mogen een beroep doen op de Rechtbank van de vereniging van de
KKUSH binnen de 30 dagen vanaf de officiële kennisgeving van de beslissing. Het beroep
moet antwoorden op de eisen van het reglement van de Rechtbank van de Verenigingen.

IV

EINDVOORSCHRIFTEN

De elektronische publicatie van het reglement van de wedstrijd komt alleen maar op de V.d.A
op. Alle kopijrecht van het reglement van de wedstrijd voorbehouden.
De mannelijke vorm is representatief voor mannelijk en vrouwelijk.
Dit reglement van de wedstrijd werd door het centraal comité van de VdA op ??????
opgesteld. Het trad in werking op ????????

Rally Obédience verklaringen van borden
D-01 STOP “basispositie” (voet) : tijdens de wandeling, als de ploeg hond/geleider een
halt moet doen, moet de hond bij de linker voet zitten zodra de geleider stopt. Dat is de
basispositie voor elk bord met het teken STOP. Doorgaan met het parcours.
D-02 LIG Tijdens de wandeling, stopt de geleider met de hond “aan de voet” en hij vraagt
aan de hond te liggen. Als de hond liegt, loopt de geleider verder en vraagt aan de hond
weer aan de voet te komen om het parcours door te gaan tot het volgende bord.
D-03 LIEG/ZIT Tijdens de wandeling, stopt de geleider met de hond aan de voet en vraagt
aan de hond te liegen. Als de hond liegt, vraagt de geleider hem te zitten. Dan wandeling
tot het volgende bord.
D-04 LOOP RONDOM Bij de wandeling stopt de ploeg en de hond komt “aan de voet zitten”.
De geleider vraagt aan de hond te blijven terwijl hij de hond naar links omtrekt om naar de
basispositie “aan de voet” terug te komen. Daarna, zonder te stoppen, wandeling tot het
volgende bord.
D-05 LIEG LOOP RONDOM Bij de wandeling stopt de ploeg en de hond komt “aan de voet
zitten”. De geleider vraagt hem te liegen en te blijven dan trekt hij de hond naar links om, om
naar de basispositie “aan de voet” terug te komen. De geleider vraagt dan aan zijn hond,
zonder te stoppen, hem aan de voet te begeleiden, tot het volgende bord.
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D-06 RECHTS dit is een bocht naar rechts van 90graden
D-07 LINKS dit is een bocht naar links van 90 graden
D-08 HALVE-DRAAI RECHTS Tijdens de wandeling maakt de ploeg een bocht van 180
graden naar rechts, zodat hond en geleider zich in de tegenovergestelde richting bevinden
en zetten de wandeling voort. Een bocht ter plaatse wordt gevraagd.
D-09 90°naar rechts Vanaf de wandeling stopt de ploeg met de hond aan de voet “gezeten”.
De geleider draait 90° naar rechts en stopt. De hond beweegt tegelijkertijd en zit aan de voet
zodra de geleider stopt. Daarna wandeling tot het volgende bord.
D-10 De ploeg stopt en de hond zit aan de voet. De geleider vraagt hem aan de voet te
blijven terwijl hij van 90° naar rechts op zijn plaats draait. Hij doet een pas in die richting en
stopt dan. De hond moet terzelfdertijd als de geleider zich verplaatsen en moet aan de voet
blijven. Als de geleider stopt, nadat hij zijn pas gedaan heeft, moet de hond zitten. Daarna
wandeling tot het volgende bord.
D-11 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten, daarna halve- keer naar rechts
ter plaatse (180°). De hond beweegt terzelfdertijd als de geleider en zit aan de voet zodra de
geleider stopt. Daarna lopen wandeling tot het volgende bord.
D-12 Vanaf de wandeling stopt de ploeg met de hond aan de voet gezeten. Halve-keer 180°
naar rechts ter plaatse. Daarna wandeling tot het volgende bord.
D-13 Vier kegels worden in een rechte lijn geplaatst op ongeveer 1 m afstand. Men kan de
slalom in de rij of naar links beginnen, de geleider en de hond zigzaggen tussen de kegels
en komen tenzij in de rij tenzij rechts naar buiten om naar het volgende bord te lopen.
D-14 Vier kegels worden in een rechte lijn geplaatst op ongeveer 1 m afstand. Men kan de
slalom in de rij of naar rechts beginnen, de geleider en de hond zigzaggen tussen de kegels
en komen tenzij in de rij tenzij links naar buiten om naar het volgende bord te lopen.
D-15 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten, de geleider vraagt aan de hond
te blijven. Dit gedaan, loopt de geleider verder zonder de hond om zich naar het volgende
bord te begeven.
D-16 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten, de geleider vraagt aan de hond
te liegen en te blijven, daarna loopt de geleider zonder de hond verder om zich naar het
volgende bord te begeven.
D-17 HALVE-KEER/ OPROEP De geleider doet een halve keer, stopt et plaatst zich
tegenover de hond, en roept de hond aan de voet om het parcours tot het volgende bord
door te lopen.
In de 3de klas kan de geleider ook in een hoek van 90° geplaatst worden.
D-18 NORMALE PAS Vanaf dit bord loopt de ploeg met een normale snelheid vooruit.
D-19 LOOPPAS De ploeg verhoogt zijn snelheid, zodat er een verschil zichtbaar zou zijn in
vergelijking met de normale pas.
D-20 Vertrek looppas De oefening begint als de hond aan de voet zit, dan vertrekt de
geleider met een looppas. De hond volgt op hetzelfde tempo om tot hetzelfde bord te lopen.
D-21 270° naar rechts gedurende het lopen de wandeling voert de ploeg een bocht van
270° uit. Een bocht wordt ter plaatse gevraagd.
D-22 360°naar rechts gedurende de wandeling voert de ploeg een bocht van 360° (een
gehele cirkel). Een cirkel ter plaatse wordt gevraagd.
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D-23 STOP 360°naar rechts Van de wandeling stopt de ploeg et de hond zit aan de voet.
Dan voert de ploeg een bocht van 360° (een gehele cirkel). Een cirkel wordt ter plaatse
gevraagd.
D-24spiraal hond buiten Men ma in de spiraal rechts van de 1ste kegel binnengaan,
doorgaan tot de 3de kegel, trekken die om en tot de 1ste kegel teruggaan, die omtrekken om
de 2de kegel te nemen, naar de 1ste terug te gaan om die weer om te trekken en buitengaan
ofwel naar achteren (in de richting waar we gekomen zijn) ofwel rechts om zich naar het
volgende bord te begeven.
D-25slalom naar voren en terug De hond en de geleider komen in de slalom naar links
binnen, zigzaggen dan tussen de kegels tot aan de laatste, trekken die om en nemen de
slalom in de omgekeerde richting terug terwijl ze zigzaggen om zich naar het volgende bord
te begeven.
De slalom kan ook in de rij of naar links begonnen worden en naar buiten gaan ofwel in de rij
ofwel rechts.
D-26 HALVE-KEER/TERUG NAAR DE HOND Dit bord is altijd met een bord waar de hond
moet wachten verbonden. De geleider gaat naar dit bord en doet een halve-keer en gaat
dan terug naar de hond die in positie is aan de voet. Dan vraagt de geleider aan de hond aan
de voet te lopen om zich naar het volgende bord te begeven.
1-01Tijdens de wandeling, halve keer naar links (180°). Een bocht is ter plaatse gevraagd.
1-02 Van de wandeling zit de hond aan de voet en de geleider draait van 90° naar links en
stopt. De hond beweegt terzelfdertijd als de geleider en zit aan de voet zodra de geleider
stopt. Daarna lopen wandeling tot aan het volgende bord.
1-03Tijdens de hond aan de voet zit, draait de geleider van 90° naar links en doet een stap in
die richting, dan stopt. De hond moet zich terzelfdertijd verplaatsen en moet aan de voet
blijven, zit aan de voet zodra de geleider stopt. Daarna wandeling tot aan het volgende bord.
1-04 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten. Daarna halve-keer naar links.
De hond beweegt terzelfdertijd als de geleider en zit aan de voet zodra de geleider stopt.
Wandeling tot aan het volgende bord.
1-05 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten. De ploeg maakt dan halve keer
naar links. Daarna wandeling tot aan het volgende bord.
1-06 Men mag in de spiraal in de rij binnengaan of van rechts. De hond en de geleider
draaien volledig rondom elke kegel de ene na de andere en komen hetzij in de rij hetzij
rechts naar buiten om zich naar het volgende bord te begeven.
1-07 Vanaf dit bord vertraagt de ploeg zijn snelheid, zodat een zichtbaar verschil zou zijn in
vergelijking met de normale pas.
1-08 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten, de geleider doet een pas en
stopt; doet 2 andere passen en stopt, gevolgd door 3 passen om weer te stoppen. De hond
verplaatst zich met de geleider en bewaart de positie aan de voet en moet zitten telkens als
de geleider stopt.
1-09 sprong De oefening begint met de hond aan de voet gezeten, de geleider vertrekt met
een normale pas, en vraagt aan de hond boven de “sprong” te springen. Na de sprong komt
de hond aan de voet om het parcours te volgen tot het volgende bord.
1-10 sprong De geleider en de hond aan de normale pas naar de sprong en de geleider
beveelt aan de hond boven de hindernis te springen; na de sprong komt de hond aan de
voet terug om het parcours te volgen tot het volgende bord.
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1-11 spiraal hond binnen Men mag in de spiraal in de rij binnengaan of van links. De hond
en de geleider draaien volledig rondom elke kegel de ene na de andere en komen hetzij in
de rij hetzij links naar buiten om zich naar het volgende bord te begeven.
1-12 spiraal hond binnen Men moet in de spiraal naar links binnenlopen tot de 3de kegel,
die omtrekken en teruglopen naar de eerste kegel, die omtrekken om de 2de kegel te gaan
nemen, teruggaan naar de eerste om die weer om te trekken en naar buiten komen hetzij in
de rij, hetzij naar links om zich naar het volgende bord te begeven.
1-13 (beeld in 8) De ploeg begint de gedaante links van het bord en moet 3 keer in het
midden lopen. De gedaante doet zich helemaal voor zonder te stoppen in de lange kant.
Men mag vn die gedaante in de rij of van rechts naar buiten komen om zich naar het
volgende bord te begeven
1-14 Hond blijf- oproep na de sprong : de oefening begint met de hond gezeten,
tegenover de sprong en hij moet wachten. De geleider vertrekt met een normale pas na de
sprong tot het volgende bord en vraagt aan de hond boven de sprong te springen. Die
oefening wordt alleen met een bord “oproep” na de sprong uitgevoerd.
1-15 Hond draait naar links tijdens de wandeling: tijdens de wandeling moet de hond een
ommekeer van 360° aan de linkerkant van de geleider maken en in de positie aan de voet
terugkomen om het parcours door te lopen tot aan het volgende bord.
1-16 voorwerp dragen 3 seconden De oefening begint met de hond aan de voet gezeten,
de geleider geeft het voorwerp van het rapport aan de hond en vraagt hem te dragen; de
geleider wacht 3 seconden en neemt het voorwerp terug. Daarna wandeling tot het
volgende bord.

1-17 dragen in 3 passen De oefening begint met aan de voet gezeten. De geleider geeft
het voorwerp aan de hond en vraagt hem te dragen, doet 3 passen en neemt het voorwerp
terug terwijl hij loopt, loopt dan het parcours door met de hond aan de voet tot het volgende
bord.
2-01 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten; de geleider vraagt aan de hond
de positie “staan” en “blijf”; daarna loopt de geleider zonder de hond verder tot aan het
volgende bord.
2-02 De oefening begint met de hond aan de voet gezeten; positie “staan” en daarna verder
wandeling tot het volgende bord.
2-03 Tijdens de wandeling stopt de geleider en de hond zit aan de voet. De geleider vraagt
aan de hond te liggen en daarna te staan. Dan verder wandeling tot aan het volgende bord.
2-04 Tijdens de wandeling stopt de geleider en de hond zit aan de voet. De geleider vraagt
aan de hond te staan en daarna te liggen. Daarna verder wandeling tot aan het volgende
bord
2-05 Gedurende de wandeling draait de geleider ter plaatse 270° naar links en de hond moet
volgen. Een bocht ter plaatse wordt gevraagd.
2-06 Gedurende de wandeling draait de geleider ter plaatse 360° naar links (een gehele
cirkel) en de hond moet volgen.
2-07 Tijdens de wandeling stopt de ploeg en de hond zit aan de voet. Dan draait de geleider
ter plaatse 360° naar links (een gehele cirkel) en de hond moet volgen.
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2-08 Tijdens de wandeling vraagt de geleider aan de hond te zitten en te blijven. De geleider
loopt verder zonder naar achteren te kijken om zich naar het volgende bord te begeven.
2-09lig tijdens de wandeling: Tijdens de wandeling vraagt de geleider aan de hond te
liggen en te blijven. Hij loopt dan verder zonder naar achteren te kijken om zich naar het
volgende bord te begeven.
2-10 halve-keer oproep tegenover de geleider doet een halve-keer, stopt en roept zijn
hond in de positie “tegenover” (de hond moet zitten, tegenover de geleider). Daarna vraagt
de geleider aan de hond aan de voet te komen en lopen het parcours verder tot aan het
volgende bord.
2-11 oproep tijdens wandeling tijdens de wandeling roept de geleider de hond aan de voet
op en ze lopen dan voort tot aan het volgende bord.
2-12 tegenover, achterwaartse 1,2,3 passen De ploeg stopt, de hond zit aan de voet. De
geleider vraagt aan de hond tegenover te komen zitten. De geleider doet een pas naar
achter, de hond volgt en zit altijd tegenover. Zelfde oefening met 2 passen en 3 passen. Dan
vraagt de geleider aan de hond de positie aan de voet terug te nemen om het parcours door
te lopen.
2-13 tegenover tijdens de wandeling tijdens de wandeling vraagt de geleider aan de hond
zich tegenover hem te verplaatsen (de hond zit tegenover de geleider). Tijdens de oefening
mag de geleider zijn benen licht openen maar mag daarna niet meer bewegen. Die oefening
bestaat alleen maar met andere borden.
2-14 halt 1pas naar rechts: tijdens de wandeling stopt de ploeg en de hond zit aan de voet;
dan doen ze een pas naar rechts en stoppen ze. Daarna wandeling tot het volgende bord.
2-15dragen tijdens wandeling Tijdens de wandeling geeft de geleider het voorwerp voor
het rapport aan de hond en vraagt hem te dragen terwijl hij wandelt.
2-16 halt voorwerp nemen Tijdens de wandeling stopt de ploeg en de hond zit aan de voet.
Dan neemt de geleider het voorwerp terug. Daarna wandeling tot aan het volgende bord.
2-17 het voorwerp tijdens wandeling nemen tijdens de wandeling neemt de geleider het
voorwerp terug et loopt voort om zich tot aan het volgende bord te begeven.
3-01 staan tijdens de wandeling Tijdens de wandeling vraagt de geleider aan de hond te
staan en te blijven, en loopt verder zonder naar achter te kijken om zich nar het volgende
bord te begeven.
3-02halt 4 achterwaartse passen Tijdens de wandeling stopt de ploeg en de hond zit aan
de voet. De geleider vraagt aan de hond weer te staan en doet 4 achterwaartse passen
zonder te stoppen met de hond in een juiste positie aan de voet. Zonder te stoppen loopt de
ploeg weer normaal om zich naar het volgende bord te begeven.
3-03 tegenover 1 pas naar rechts Tijdens de wandeling vraagt de geleider aan de hond
zich tegenover te zetten (de hond zit tegenover de geleider). Tijdens de oefening mag de
geleider zijn benen licht openen maar mag daarna niet meer bewegen. Zodra de hond
tegenover zit, doet de geleider een tamelijk grote pas naar rechts en de hond volgt hem in de
positie tegenover. Dan vraagt de geleider aan de hond aan de voet terug te komen zonder te
zitten om het parcours door te lopen.
3-04tegenover 1 pas naar links tijdens de wandeling vraagt de geleider aan de hond zich
tegenover te zetten (de hond zit tegenover de geleider). Tijdens de oefening mag de geleider
zijn benen licht openen maar mag daarna niet meer bewegen. Zodra de hond tegenover zit,
doet de geleider een tamelijk grote pas naar links en de hond volgt hem in de positie
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tegenover. Dan vraagt de geleider aan de hond aan de voet terug te komen zonder te zitten
om het parcours door te lopen.
3-05 2xtraditionele halve-keer naar links verdergaan Die oefening is de “traditionele”
halve keer maar twee keer achtereen wat een volledige cirkel van 360° om in dezelfde
richting als in het begin voort te gaan. De ploeg loopt verder tot het volgende bord.
3-06 staan tijdens de wandeling loop rondom Tijdens de wandeling stoppen hond en
geleider en de hond blijft staan en wacht tijdens de geleider rondom de hond draait naar links
en staat weer in de positie “aan de voet”, blijft een ogenblik staan (de hond staat altijd) en de
ploeg wandelt verder tot het volgende bord.
3-07 staan tijdens de wandeling 4 achterwaartse passen Tijdens de wandeling stoppen
de geleider en de hond en de hond blijft staan en wacht. Dan doet de ploeg 4 achterwaartse
passen. De hond moet “aan de voet “blijven en mag niet naar een kant bewegen of zitten.
Daarna lopen ze verder naar het volgende bord.
3-08halve-keer bevel op afstand : lig zit oproep tegenover Voor dit bord plaatst de
geleider zich tegenover de hond en geeft hem op afstand het bevel te liggen en dan te zitten
(tijdens de hond die oefening uitvoert, mag de geleider niet bewegen) dan roept hij hem
tegenover op en dan aan de voet zonder te zitten. Dit bord is alleen daar met een bord waar
de hond moet wachten. Daarna wandeling tot het volgende bord.
3-09 sprong Het bord bevindt zich ongeveer op 4,50m tot 6m afstand voor de sprong en op
1,80m rechts van de sprong. De geleider geeft het bevel aan de hond te springen terwijl hij
loopt op ongeveer 1,80 rechts van de sprong; na de sprong vraagt de geleder aan de hond
aan de voet terug te komen om het parcours door te lopen tot het volgende bord.
3-10 De sprong bevindt zich ongeveer op 4,5m op 6m en op 1,80m rechts of links van het
bord. De ploeg stopt van terzijde verschoven en de hond zit. De geleider wandelt zonder de
hond verder naar het volgende bord en roept de hond op die via de sprong moet terugkomen
en daarna moet de positie nemen die op het 2de bord getekend wordt. De ploeg loopt verder
tot het volgende bord.
3-11cirkel geleider rechts hond links Tijdens de wandeling doet de hond een volledige
cirkel van 360° naar links , tegelijkertijd doet de geleider een volledige cirkel van 360° naar
rechts om aan de voet voort te gaan in de zelfde richting als in het begin. De ploeg wandelt
verder tot aan het volgende bord.
A Vertrek van het parcours de stopwatch start als de ploeg dit bord voorbijloopt
Z Aankomst van het parcours de stopwatch stopt als de ploeg dit bord voorbijloopt.
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