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Bijlagen – Zie hiervoor het reglement Tekeningen en Parcoursen
Parcoursen Gehoorzaamheid
Tekening Stormbaan
Tekening Combi Speed
Tekening Combi Jump
Tekeningen hindernissen
Het CombiSport reglement is tekstueel gewijzigd en duidelijker opgezet.
Daarnaast zijn er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Wij raden u aan dit
reglement opnieuw door te lezen. Belangrijke wijzigingen t.o.v. het oude
reglement staan in het rood aangegeven.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de keurmeester. Als de
organiserende hondenschool of deelnemer het niet eens met de beslissing, dan hebben zij
de mogelijkheid om (binnen 10 dagen) schriftelijk bezwaar in te dienen bij het bestuur van
de Federatie Hondensport Nederland. Het bestuur is verplicht (binnen 6 weken na ontvangst
van de klacht) een voor alle betrokkenen bindende uitspraak te doen en hen hiervan in
kennis te stellen.
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CombiSport Introductie
CombiSporten is sportief en actief voor baas en hond. Het is een combinatie van
gehoorzaamheids- oefeningen en snelheidsonderdelen. Hierbij blijven baas en hond als
combinatie bij elkaar.
De FHN biedt als overkoepelende organisatie een plaats voor deze actieve samenwerking
tussen baas en hond. Bij CombiSport is het belangrijk dat de combinatie een goede relatie
heeft. Een gezonde geest in een gezond lichaam is de kern van deze sport. De deelnemer
dient zich ervan bewust te zijn dat de in dit reglement beschreven regels alleen van kracht
zijn voor wedstrijden, die onder verantwoording van de Federatie vallen. Bij wedstrijden, die
vallen onder de reglementen van de FHN, wordt geen onderscheid gemaakt tussen ras- en
rasloze honden. Iedereen mag met een hond aan deze sport deelnemen. Deelnemers
moeten echter wel in het bezit zijn van een FHN-startlicentie, die verkrijgbaar is via een bij
de FHN aangesloten hondenschool.
Veel plezier met de CombiSport!
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HOOFDSTUK 1
Wedstrijdvormen
De wedstrijden die onder de reglementen van de Federatie Hondensport Nederland worden
gehouden, kunnen zijn:
A.

Open klasse wedstrijden
Deze wedstrijden zijn toegankelijk voor iedere Combinatie.
Combinaties uit de A-, B- en C-klasse zitten in de eerste groep bij elkaar.
Combinaties uit de Debutanten-, Jeugd- en Veteranenklassen zitten in de tweede
groep bij elkaar.

B.

Kwalificatiewedstrijden
Dit zijn door de FHN aangewezen wedstrijden die meetellen voor het FHN
CombiSport kampioenschap.

C.

Competitie wedstrijden
De resultaten van deze wedstrijden tellen mee voor een door de FHN of sponsor
ingestelde prijs.

D.

Classificatiewedstrijden
Dit zijn wedstrijden waarvan de resultaten meetellen voor promotie.

E.

Teamwedstrijden
Dit zijn wedstrijden waarvan de resultaten niet meetellen voor promotie naar een
andere klasse. Hierbij worden teams van 4 combinaties gevormd. Voor elk
onderdeel valt het slechtste resultaat weg. Aan het eind is het team met de meeste
punten winnaar. Bij een gelijk puntentotaal wint het team met de meeste punten
voor de gehoorzaamheid.

F.

Kampioenschap
Het jaarlijkse kampioenschap wordt gehouden voor alle combinaties die zich
hebben gekwalificeerd. Alle combinaties die binnen het betreffende kalenderjaar
aan drie of meer kwalificatiewedstrijden deelnemen worden hiervoor in principe
uitgenodigd. Kwalificeren zich per klasse echter meer dan veertig combinaties, dan
kan het FHN-bestuur een nadere selectie toepassen. Hierbij wordt dan gekeken
naar de behaalde resultaten op de kwalificatiewedstrijden van het betreffende
kalenderjaar. De resultaten, behaald tijdens het Kampioenschap tellen ook mee
voor promotie.

In de praktijk worden er per jaar acht gecombineerde wedstrijden gehouden als competitie
/ kwalificatie en classificatiewedstrijd. Daarna volgt dan aan het einde van het jaar het
kampioenschap.

FHN competitie
Voor iedere klasse is er jaarlijks een competitie per klasse. Van alle gelopen
competitiewedstrijden tellen de beste vier resultaten in de klasse. Winnaar in een klasse is
de combinatie die in totaal (van zijn beste 4 wedstrijden in die klasse) het hoogste aantal
punten heeft verzameld. Bij een gelijk puntentotaal wint diegene die gemiddeld het hoogste
aantal punten heeft gehaald voor het onderdeel gehoorzaamheid.
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HOOFDSTUK 2
De klassenindeling
Aan de FHN CombiSportwedstrijden kan worden deelgenomen met honden met en zonder
stamboom, die tenminste 15 maanden oud zijn. De honden dienen te zijn voorzien van een
identificatiechip en intacte oren en staart bezitten. Honden met gecoupeerde oren zijn van
deelname uitgesloten. Honden met een gecoupeerde staart, geboren na 1 september 2001 zijn
in principe ook van deelname uitgesloten. Indien de hond echter afkomstig is uit een land waar
ten tijde van geboorte het couperen niet verboden was, kan ontheffing aangevraagd worden.
Honden met een aangeboren bobtail kunnen met een verklaring van hun dierenarts ook een
ontheffing krijgen.
Van de bestaande promotie- en degradatieregels kan het bestuur van de FHN afwijken, indien
de situatie daartoe aanleiding geeft. De promotiepunten worden per kalenderjaar bekeken.
Tussentijds promoveren kan op advies van de officials of op verzoek van de betrokkene zelf,
indien de meest recente resultaten de promotie ondersteunen. Het bestuur van de FHN kan
dan de combinatie op elk moment laten promoveren of degraderen als daar duidelijk aanleiding
toe is. Dit kalenderjaar worden geen degradaties uitgevoerd. Het geregistreerde aantal
combinaties in de B- en C-klasse geeft daar geen aanleiding voor.

Herenklasse en Damesklasse

Als het aantal combinaties voor een klasse hoog genoeg is wordt de betreffende klasse dat
kalender jaar gesplitst in een herenklasse en een damesklasse.

Debutantenklasse

De debutantenklasse is voor de nieuwkomers in de CombiSport. Ze kunnen zo wennen aan de
wedstrijdsfeer. Er wordt van de aanvrager verwacht dat deze geen startlicentie aanvraagt voor
de debutantenklasse indien de combinatie reeds ervaring heeft met CombiSport of
vergelijkbare takken van hondensport. Deelnemers met een hond die reeds een diploma heeft
gelijk aan GG2 of hoger mogen niet uitkomen in de Debutanten klasse. De debutantenklasse is
toegankelijk voor deelnemers en honden, die nog niet of nog heel weinig aan een
CombiSportwedstrijden hebben deelgenomen. Als een deelnemer of hond eenmaal een
promotie gemaakt heeft mag hij niet meer in een lagere klasse uitkomen. De enige
uitzondering op deze regel geldt voor deelname in de Jeugdklasse. Een hond mag wel uitkomen
in de Jeugdklasse ook al heeft hij in het verleden in een andere klasse uitgekomen. Als de
combinatie op een CombiSportwedstrijd in de debutantenklasse 250 punten of meer behaalt,
wordt hij per direct gepromoveerd naar de A-klasse. Deze deelnemer en hond hebben zo
bewezen genoeg ervaring te hebben om op de volgende wedstrijd uit te kunnen komen in de
A-klasse.
Gedurende het lopende kalenderjaar zal men in de debutantenklasse minimaal aan twee
wedstrijden moeten deelnemen om automatisch het volgende jaar door te stromen naar de Aklasse. De promotie naar de A-klasse is op 1 januari van het volgende jaar.

Jeugdklasse

De jeugdklasse is toegankelijk voor jeugdige deelnemers tot en met 15 jaar. De deelnemers
worden beoordeeld conform de eisen van de debutantenklasse. Wanneer de deelnemers tijdens
het wedstrijdseizoen 16 jaar worden mogen ze het wedstrijdseizoen afmaken in de
jeugdklasse. Op eigen verzoek kan een jeugdige deelnemer promoveren naar de A-klasse. Een
hond die al een promotie heeft gemaakt naar hogere klassen mag als uitzondering toch
uitkomen in de Jeugdklasse.

A-Klasse

De A-klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die uit de debutantenklasse en
jeugdklasse promoveren en voor deelnemers en honden die al in de A-klasse uitkomen. Ook
deelnemers en honden met andere ervaring zoals breitensport, behendigheid of gedrag &
gehoorzaamheidservaring mogen direct in de A-klasse uitkomen.
Om te promoveren naar de B-klasse moet de combinatie in 1 kalenderjaar 2 maal 220 punten
of meer behalen op een wedstrijd. Promotie volgt per 1 januari van het volgende jaar. Op
verzoek kan men echter eerder naar de B-klasse overgaan; deze keuze is onherroepelijk.
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B-Klasse

De B-klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die uit de A-klasse promoveren, voor
combinaties die al in deze klasse uitkomen van de FHN, voor deelnemers die bij de Stichting
Breitensport Nederland uitkomen in de VK II klasse en voor honden met een GG2 of GG3
diploma.
Om te promoveren naar de C-klasse moeten de combinaties in 1 kalenderjaar 2 maal 220
punten of meer behalen op een wedstrijd. Promotie volgt per 1 januari van het volgende jaar.
Op verzoek kan de combinatie echter eerder naar de C-klasse overgaan. Een hond die
gepromoveerd is naar de B-klasse kan niet met een andere deelnemer in de Debutantenklasse
of A-klasse starten. Deelnemers met een hond die al gepromoveerd was naar de B-klasse
kunnen wel met deze hond direct in de B-klasse uitkomen.

C-Klasse

De C-klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden, die uit de B-klasse promoveren of die
al in deze klasse uitkomen. Een hond die gepromoveerd is naar de C-klasse kan niet met een
andere deelnemer in de Debutantenklasse, A-klasse of B-klasse uitkomen. Deelnemers met
een hond die al gepromoveerd was naar de C-klasse kunnen wel met deze hond direct in de Cklasse uitkomen.

Veteranenklasse

De Veteranenklasse staat open voor honden, die minimaal zeven jaar zijn. Zodra de hond
eenmaal uit gekomen is in de Veteranenklasse kan hij in principe niet meer uitkomen in andere
klassen. Deelname aan deze klasse is in principe verplicht indien de hond tien jaar oud is. Als
enige uitzondering geldt deelname in de jeugdklasse. Een veteranen hond kan wel met een
jeugdige deelnemer uitkomen in de jeugdklasse.

Opmerkingen

Om te promoveren naar een hogere klasse zal men in één kalenderjaar voldoende
promotiepunten moeten behalen. Behaalt men in dat jaar niet het vereiste aantal
promotiepunten, dan vervallen de behaalde promotiepunten per 1 januari van het volgende
jaar. Sportieve inschrijving is gewenst. Het is aangeraden om met een hond op een GG2 of
GG3 direct uit te komen in de B-Klasse.

Maten van honden

Naast de klasse indeling naar de moeilijkheidsgraad worden de honden ingedeeld in drie
maten, te weten:
Groot:
Klein:
Mini:

honden met een schofthoogte vanaf 45 cm
honden met een schofthoogte tussen de 30 en de 45 cm
honden met een Schofthoogte van 30 cm of minder

Dit onderscheid wordt gemaakt voor de spronghoogtes en de zwaarte van het
apporteervoorwerp. Combinaties met Grote, Kleine en Mini honden zijn wel bij elkaar in de
klasse ingedeeld.
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HOOFDSTUK 3
Inschrijven voor een wedstrijd
Inschrijven kan tot uiterlijk de sluitingsdatum (voor inschrijving) of tot het moment dat het
maximum aantal deelnemers is bereikt. Inschrijving geschiedt door tijdige overmaking van
het inschrijfgeld op rekening van de organiserende hondenschool. Hierbij dient duidelijk
vermeld te worden:
•
Startlicentienummer + Disciplineletter C
•
naam deelnemer (zoals vermeld op de startlicentie)
•
naam hond
•
klasse, inclusief maat van de hond en geslacht van de deelnemer
(bv. Deb.-Groot-dames, A-Klein-heren, B-Mini-dames )
Onvolledige, onjuiste of onduidelijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd!

Algemene regels voor de combinaties
•

•
•
•
•

De ingeschreven hond heeft het laatst verlopen tijdvak van 6 maanden niet verkeerd
in omstandigheden, waardoor er gevaar bestaat voor besmetting van welke ziekte van
besmettelijke aard dan ook en de deelnemer zal niet deelnemen aan de wedstrijd,
indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd alsnog mochten
voordoen.
De deelnemer kan de FHN of FHN-officials niet aansprakelijk stellen voor opgelopen
schade en/of letsel en voor schade en/of letsel toegebracht aan derden door de
inschrijver of zijn/haar hond.
De deelnemer zal niet deelnemen of op het wedstrijdterrein aanwezig zijn met een
hond die loops is.
De deelnemer is op de hoogte van het Huishoudelijk FHN reglement en het FHN
algemeen CombiSport reglement.
De deelnemer is bekend met de inhoud van het CombiSportreglement en zal zich aan
de gedragregels houden.

Gedragsregels voor de deelnemers
Een sportief en correct gedrag is een reclame voor de hondensport in het algemeen
en voor de FHN in het bijzonder!
Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij zich sportief en beheerst gedragen op het gehele
terrein van de organiserende instelling. De honden dienen een platte niet slippende halsband te
dragen wanneer zij aangelijnd zijn. Eventueel mag een gewoon (niet corrigerend) borsttuig of
een jachtlijn met stop op juiste afstand ook worden gebruikt. De honden mogen geen
prestatieverbeterende en of spierversterkende middelen toegediend krijgen op de wedstrijd en
of voorafgaand aan de wedstrijd.
•
Een deelnemer, die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt in de ring,
op of rond het gehele wedstrijdterrein, wordt uitgesloten van verdere deelname.
•
Een deelnemer, die zijn hond zo treitert dat deze agressief wordt en in de fout gaat,
wordt uitgesloten van verdere deelname.
•
Een deelnemer, die tijdens het afleggen van het parcours onwelvoeglijke taal gebruikt,
wordt gediskwalificeerd voor dat onderdeel.
•
Een deelnemer, die langs de ring d.m.v. krachttermen een loper in de ring aanroept in
positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft, wordt uitgesloten van verdere
deelname.
•
Een deelnemer, die zich op een of andere wijze misdraagt, zulks ter beoordeling van
de wedstrijdorganisatie en/of de official, wordt van verdere deelname uitgesloten.
•
Het is iedere deelnemer verboden om een beslissing van een official aan te vechten of
in discussie te gaan met de official. Uitsluiting van verdere deelname is het gevolg.
Indien één of meer punten van toepassing zijn zal de official en/of de wedstrijdorganisatie dit
moeten melden aan het FHN-bestuur, zodat eventueel aanvullende maatregelen genomen
kunnen worden.
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HOOFDSTUK 4
Onderdelen en puntenverdeling
Gehoorzaamheid:
Hier zijn totaal 100 punten te behalen. Per klasse kunnen de te behalen punten per oefening
variëren.
Stormbaan:
Hier staat een totaal van 100 punten voor. De stormbaan wordt door elke combinatie 2 keer
gelopen. De 2 gelopen tijden en de aftrekpunten worden van de 100 punten afgetrokken.
Combi Speed:
Hier staat een totaal 100 punten voor. De Combi Speed wordt door elke combinatie 2 keer
gelopen. De 2 gelopen tijden en de aftrekpunten worden van de 100 punten afgetrokken.
Combi Jump:
Hier staat een totaal 100 punten voor. De Combi Jump wordt door elke combinatie 2 keer
gelopen. De 2 gelopen tijden en de aftrek punten worden van de 100 punten afgetrokken.
Uitslag:
Per klasse wordt aan het einde van de wedstrijd bekeken welke combinatie totaal over de vier
onderdelen de meeste punten heeft.
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HOOFDSTUK 5
Algemeen
Riemvoering

In de ring is de hond bloot bij de drie snelheidsonderdelen en draagt alleen een gewone
platte halsband bij het gehoorzaamheidsonderdeel. Echter bij de jeugd, debutanten en Aklasse mag de hond bij de Combi Speed, de Combi Jump en de Volgoefening van het
gehoorzaamheidsparcours wel aangelijnd blijven. Dit dan met een gewone platte halsband
en een gewone lijn van maximaal 130 cm lang. Een niet corrigerend borsttuigje of jachtlijn
met juist geplaatste stop is voor deze klassen eventueel ook toegestaan bij de CombiJump
en CombiSpeed. Het gebruik van slippende lijnen, zoals slipkettingen en half-checks is niet
toegestaan op het wedstrijdterrein. De riem dient, indien de hond aangelijnd is, gehouden
te worden in de hand aan de zijde waar de hond loopt. Loopt de hond links dan de riem met
de linkerhand vasthouden, loopt de hond rechts dan de riem in de rechterhand vasthouden.
Bij het onaangelijnd voortbrengen van de hond moet de riem diagonaal over de schouder
van de handler worden gedaan. Bij een linkslopende hond schuin over de linkerschouder en
bij een rechtslopende hond schuin over de rechterschouder. De riem en halsband mogen
eventueel ook in de broekzak of jaszak gestoken worden.

Startpositie

De handler heeft de keuze om de hond links of rechts van hem te laten volgen.

Schoeisel

Het schoeisel van de geleider mag geen gevaar opleveren voor de hond. Schoenen met
stompe noppen zijn toegestaan. Er moeten minimaal 9 noppen per schoen zijn. Echter
ijzeren noppen zijn niet toegestaan. Indien de schoenen niet voldoen, wordt de combinatie
uitgesloten voor dat onderdeel.

Hoogte hond

Grote honden hebben een apporteervoorwerp van minimaal 500 gram. Kleine honden
hebben een apporteervoorwerp van minimaal 175 gram. Mini honden hebben een
apporteervoorwerp van minimaal 85 gram. Er kan gekozen worden voor een apporteerblok
(hout of kunststof ) of voor een apporteerdummy (kanvas).
Bij de stormbaan worden de hindernissen waarbij gesprongen moet worden aangepast aan
de maat van de hond.
Er is geen aparte klasse voor grote, kleine en mini honden, zij dingen mee naar dezelfde
prijzen.

Bevuilen van de ring

In alle gevallen leidt dit tot diskwalificatie voor het betreffende onderdeel.

Voer en Speelgoed

Het is niet toegestaan in de ring te komen met iets wat de aandacht van de hond kan
trekken. Voer of speelgoed is dus niet toegestaan. Maar ook al het andere dat de aandacht
van de hond kan trekken bijv. door het maken van geluid (denk aan sleutels, clicker etc). In
de ring mag om die rede ook geen heuptas of iets dergelijks gedragen worden.

Schade

De geleiders zijn aansprakelijk voor alle schade die door hen of door hen geleide honden
wordt aangericht. Tevens moeten zij zich houden aan de regels van de terreinbeheerder.
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Gehoorzaamheid

De gehoorzaamheid bestaat uit een volgoefening, een volg/blijfoefening, voorkomen,
apporteren en eventueel àppel op afstand. Voor het onderdeel gehoorzaamheid zijn voor
elke klasse vier parcoursen beschikbaar. Op een wedstrijd wordt door de keurmeester
ééntje uitgekozen. Tijdens de wedstrijd wordt het parcours omgeroepen door een de
ringmeester van de organiserende hondenschool.
Elke oefening wordt beoordeeld met een cijfer van 1 tot 10. De belangrijkheid van de
oefening wordt bepaald door de coëfficiënt. Bijvoorbeeld de oefening volgen heeft een
coëfficiënt van 4 en levert maximaal dan 40 punten op. Behaalt de combinatie 8 van de 10
punten voor het volgen, dan wordt die 8 vermenigvuldigd met 4 en krijgt de combinatie 32
punten voor de volg oefening. Elke oefening hoort de hond op één enkel commando te
doen. Het geven van meerdere commando's, zowel verbaal als non-verbaal leidt tot aftrek
van punten. Ook het maken van geluidjes om de aandacht van de hond te trekken worden
gezien als commando's.
De deelnemer dient zelf te zorgen voor een reglementair apporteervoorwerp. Bij de
debutanten en de jeugd wordt niet gekeken naar het gewicht en is het soort voorwerp vrij.
Een bal of flos is voor hun dus ook toegestaan bij het apporteren. Het apport wordt door de
deelnemer bij de ingang van de ring gelegd.

Volgen

Op aanwijzing van de ringmeester zal de combinatie het gehoorzaamheidsparcours
afleggen. De hond dient aan één zijde van de geleider gevoerd te worden aan een platte
halsband. Tijdens het volgen dient de geleider in een vlotte wandelpas te bewegen, waarbij
de armen op een natuurlijke manier bewogen worden. Voor aanvang van de oefening heeft
de hond de zitpositie aangenomen. De hond moet vlot en attent volgen, onmiddellijk naast
de geleider met de kop ter hoogte van het been, zodanig dat hij deze in geen enkel opzicht
in diens bewegingen hindert. Tijdens de oefening wordt op aanwijzing van de ringmeester
van tempo gewisseld. Naast de vlotte wandelpas is dit een rustige looppas en een langzame
wandelpas. De armen worden tijdens het lopen normaal bewogen, ze mogen hierbij licht
gebogen zijn. De armen mogen allen bij de rustige looppas voor of vast tegen het lichaam
gehouden worden. De combinatie krijgt afhankelijk van zijn klasse de volgende
aanwijzingen: voorwaarts, rechts, links, rechtsomkeert, linksomkeert, halt, versnelde pas,
langzame pas, hele draai rechtsom, hele draai linksom en hond staan. Verandering van
richting naar rechts of naar links horen onder een hoek van 90 graden plaats te vinden. Bij
rechtsomkeer en de linksomkeert en hele draai mag een klein boogje worden gemaakt,
echter niet groter dan 75 cm doorsnee. De aanwijzingen dienen binnen 3 passen opgevolgd
te worden. Bij de halt dient de hond binnen drie passen onmiddellijk de zitpositie in te
nemen. Op aanwijzing van de ringmeester wordt het parcours verder vervolgd. Aantal,
soort en volgorde van de aanwijzingen kunnen door de ringmeester worden gevarieerd,
maar tijdens de wedstrijd krijgen alle combinaties van een klasse hetzelfde parcours. De
beoordeling
van
de
volgoefening
vindt
plaats
gedurende
het
gehele
gehoorzaamheidsonderdeel. Een commando, om de hond te doen volgen, is toegestaan als
het parcours na het halt houden weer vervolgd wordt. Verder mag er niet tegen de hond
gesproken worden of op een andere wijze door bewegingen van de begeleider op de hond
worden ingewerkt. Er worden geen punten behaald voor het volgen als de combinatie niet
goed bij elkaar blijft. Dat wil zeggen indien de hond regelmatig achter of wijd ten opzichte
van de begeleider volgt en/of meerdere malen loopt te snuffelen, waarbij commando’s om
te volgen niet worden opgevolgd. Het kost puntaftrek als een commando wordt gebruikt
voor de tempowisselingen. Eén punt wordt afgetrokken voor elke extra hulp. Er worden 3
punten afgetrokken als de hond meer dan 2 meter wijkt. De oefening volgen wordt met een
1 beoordeeld indien dit vaker voorkomt bij de B-klase, C-klasse en Veteranen.

Volg/blijfoefening

Tijdens het los volgen in normale pas geeft de geleider, op aanwijzing van de ringmeester,
de hond het commando om te gaan liggen. De geleider blijft op het zelfde tempo doorlopen,
zonder verder in te werken op de hond. Op aanwijzing van de ringmeester maakt hij front
naar de hond en blijft staan. Bij de jeugd en debutantenklasse kost het twee punten aftrek
als de geleider stilstaat om de hond te laten liggen. Bij de andere klassen geeft stilstaan of
het verminderen van tempo volle aftrek van punten. Bij de B-klasse wordt er een Volg/Zit
en een Volg/Af blijfoefening gedaan. Bij de C-klasse wordt er een Volg/Sta, een Volg/Zit en,
een Volg/Af blijfoefening gedaan. Bij de Veteranenklasse mag de begeleider zelf aangeven
in welke positie (af, zit of sta) de hond tijdens het blijven achtergelaten wordt. De hond
dient de bedoelde commando’s zonder aarzelingen op te volgen en ook te blijven
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aanhouden. Begeeft een hond zich meer dan 1 meter van zijn plaats, dan wordt deze
oefening als mislukt beschouwd. Kruipen binnen een afstand van 1 meter en/of draaien van
de hond leidt tot puntenaftrek.

Appel op afstand

Deze oefening is alleen voor de B- en C-klasse. Op 5 meter afstand bij de B-klasse. Op 10
meter afstand bij de C-klasse. Hierbij moet de hond op aanwijzing 3 positiewisselingen doen
en aanhouden, terwijl hij hierbij op dezelfde plaats blijft. Het verplaatsen van de hond
binnen 1 meter leidt tot puntenaftrek. De geleider mag zich bij deze oefening niet
verplaatsen en de hond niet meer dan 1 meter, de oefening wordt dan als mislukt
beschouwd. Indien de hond 2 of 3 posities mist, wordt tevens de oefening als mislukt
beschouwd. Het is toegestaan om bij het geven van een mondelinge commando een korte
armbeweging te maken. Extra commando’s zorgen voor puntenaftrek.
.

Komen

Deze oefening is aansluitend aan de volg/blijf blijfoefening. Op aanwijzing van de
ringmeester geeft de geleider de hond het commando om bij hem te komen. De geleider
dient hierbij rechtop te blijven staan en zijn armen met gestrekte handen langs het lichaam
te houden. De hond moet onmiddellijk gehoorzamen en langs de kortste weg, bij voorkeur
in draf of galop bij de geleider komen en netjes de voorpositie innemen. Daarna geeft de
geleider op aanwijzing van de ringmeester de hond het commando om de zitpositie in te
nemen. Afrek van punten volgt voor extra hulpen en een te laag tempo van voorkomen (het
ras in aanmerking genomen). Wanneer de hond niet recht zit geeft dit ook puntaftrek.
Wanneer de hond bij de blijfoefening voor de tweede maal achter de begeleider aanloopt zal
de oefening komen niet uitgevoerd kunnen worden.

Apporteren

Grote honden hebben een apporteervoorwerp van minimaal 500 gram. Kleine honden
hebben een apporteervoorwerp van minimaal 175 gram. Mini honden hebben een
apporteervoorwerp van minimaal 85 gram. Er kan gekozen worden voor een houten of
kunststof blok of voor kanvas apporteerdummy.
Bij de Debutantenklasse en de Jeugdklasse wordt niet naar het gewicht gekeken en mag er
gebruik worden gemaakt van een voorwerp naar keuze, dit mag dus ook een speeltje zijn.
Bij aanvang van de oefening dient de hond de zitpositie in te nemen. Op aanwijzing van de
ringmeester werpt de geleider het apport minstens 10 meter weg in een door de
ringmeester aangeven richting. In de Jeugd, debutanten, veteranen en A-klasse is het
toegestaan voor het gooien van het apport een wachtcommando te geven. De hond dient
naast de geleider te blijven zitten totdat deze hem, op aanwijzing van de ringmeester, het
commando geeft te apporteren. Heft de hond eigener beweging de zitpositie op en pakt hij
het apport op, dan wordt de oefening als mislukt beschouwd. Ook als de geleider zich
verplaats wordt de oefening als mislukt beschouwd. Echter indien de geleider het apport
minder dan 10 meter wegwerpt, zal de keurmeester de worp afkeuren. De geleider mag nu
wel zijn plaats verlaten om het apport op te halen en éénmaal opnieuw te werpen. Dit geeft
wel 2 punten aftrek. Bij de B-klasse legt de ringmeester het apport op de juiste positie bij
de apporteeroefening. Bij de C-klasse werpt de geleider het apport weer zelf. Bij deze C
oefening mag hij het apport niet meer dan 2 meter vanuit de loop gooien. Zodra dat wel
gebeurt, zal de keurmeester de worp afkeuren. De geleider mag zich nu wel verplaatsen om
het apport op te halen en opnieuw te werpen. Dit kost ook 2 punten aftrek. Bij het
commando apport dient de hond moet hier vlot gevolg aan geven en via de kortste weg te
gaan. Het is toegestaan dat de hond zich direct voorbij het apport omwendt alvorens dit op
te pakken. De hond moet na het oppakken van het apport onmiddellijk en langs de kortste
weg naar de geleider terugkeren en de voorpositie aannemen. De hond moet het apport in
de voorpositie blijven vasthouden. Elke extra hulp leidt tot aftrek. Tijdens de
apporteeroefening is het niet gewenst dat de hond op het apport kauwt of het overpakt. De
geleider neemt op aanwijzing van de ringmeester het apport aan, hij mag hiervoor het
commando los geven. Hierna geeft de geleider op aanwijzing van de ringmeester de hond
het commando om de zitpositie in te nemen. Laat de hond het apport vallen dan leidt dit tot
puntaftrek. Laat de hond het apport echter op een afstand van minder dan 1 meter van de
geleider vallen, dan mag deze het vanaf zijn plaats oppakken zonder een teken van de
ringmeester af te wachten, dit geeft 2 puntenaftrek
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Gehoorzaamheidsparcours voor de debutanten- en jeugdklasse
Het volgparcours is ongeveer 75 meter lang. In het parcours zitten ongeveer 2
keertwendingen, 2 haaksebochten, tempowissellingen (langzame en versnelde pas) en 1
maal halthouden. Er zijn hiervoor 10 punten (met een coëfficiënt van 4) te behalen en
eventueel 5 bonuspunten te verdienen indien de hond los volgt.
Vanaf de volg/blijfoefening dient de hond afgelijnd te zijn.
De volg/blijfoefening bestaat uit:
10 meter los volgen, liggend achterlaten van de hond terwijl de geleider nog 20 meter
doorloopt en vervolgens front maakt. Het stil gaan staan om de hond te laten liggen kost 2
punten aftrek. Er zijn hiervoor 10 punten (met een coëfficiënt van 2) te behalen.
Het voorkomen volgt meteen na de volg/blijf oefening op teken van de ringmeester. De
oefening komen bestaat uit: het komen, de voorpositie en de zitpositie. Er zijn hiervoor 10
punten (met een coëfficiënt van 2) te behalen
De apporteeroefening bestaat uit het wegwerpen, het apporteren op commando, de
voorpositie, het aannemen en de zitpositie. Er zijn hiervoor 10 punten (met een coëfficiënt
van 2) te behalen
Debutanten & Jeugd
Volgen
Bonus los
Volg/blijf
Komen
Apporteren

Punten
10
5
10
10
10

Coëfficiënt
4
2
2
2

Maximaal

Totaal
40
5
20
20
20
105

Gehoorzaamheidsparcours voor de A-klasse
Het volgparcours is ongeveer 125 meter lang. In het parcours zitten ongeveer 3
keertwendingen, 4 haaksebochten, tempowisselingen en 2 maal halthouden. Er zijn hiervoor
10 punten (met een coëfficiënt van 4) te behalen en eventueel 5 bonuspunten te verdienen
indien de hond los volgt.
Vanaf de volg/blijfoefening dient de hond afgelijnd te zijn.
De volg/blijfoefening bestaat uit:
10 meter los volgen, liggend achterlaten van de hond terwijl de geleider nog 20 meter
doorloopt en vervolgens front maakt. Indien de geleider stilstaat of langzamer loopt bij het
gaan liggen kost dit 5 punten. Er zijn hiervoor 10 punten (met een coëfficiënt van 2) te
behalen.
Het voorkomen volgt meteen na de volg/blijf oefening op teken van de ringmeester. De
oefening komen bestaat uit: het komen, de voorpositie en de zitpositie. Er zijn hiervoor 10
punten (met een coëfficiënt van 2) te behalen.
De apporteeroefening bestaat uit het wegwerpen, het apporteren op commando, de
voorpositie, het aannemen en de zitpositie. Er zijn hiervoor 10 punten (met een coëfficiënt
van 2) te behalen
A-klasse
Volgen
Bonus los
Volg/blijf
Komen
Apporteren

Punten
10
5
10
10
10

Maximaal
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Coëfficiënt
4
2
2
2

Totaal
40
5
20
20
20
105

11

Gehoorzaamheidsparcours voor de B-klasse
Het los volgparcours is ongeveer 200 meter lang. In het parcours zitten ongeveer 4
keertwendingen, 4 haakse bochten, tempowisselingen en 2 maal halthouden. Er zijn
hiervoor 10 punten (met een coëfficiënt van 4) te behalen.
De volg/blijfoefening bestaat uit: volg/blijf zit oefening en een volg/blijf af oefening, met
een totaal van 20 punten. De zit oefening zit bij de àppel op afstand verwerkt. De af
oefening zit bij het komen en apporteren verwerkt.
zit oefening + àppel op afstand oefening:
start met 10 meter los volgen, de hond zittend achterlaten waarbij de geleider ongeveer 5
meter door blijft lopen en vervolgens front maakt. Indien de geleider stilstaat of langzamer
loopt bij het gaan zitten kost dit 5 punten. Er zijn voor de volg/blijf zit 10 punten te
behalen. De àppel op afstand oefening begint aansluitend. De ringmeester staat 10 meter
achter de hond en geeft middels handgebaren aan welke positie de hond moet innemen.
Hand omhoog betekent hond laten staan. Hand opzij betekent hond laten zitten en hand
omlaag betekent hond laten liggen. Na de 3 posities loopt de geleider op teken van de
ringmeester terug naar zijn hond. Er zijn voor àppel op afstand 10 punten te behalen.
De geleider neemt de hond los mee voor de volg/blijf af oefening, het komen en
het apporteren:
Na 10 meter geeft de geleider de hond een teken om te gaan liggen waarbij de geleider
ongeveer 20 meter door blijft lopen en vervolgens front maakt. Voor de volg/blijf af zijn ook
10 punten te behalen. Ondertussen wordt het apporteervoorwerp door de ringmeester
neergelegd.
Het voorkomen geschiedt op teken van de ringmeester meteen na de volg/blijf af oefening.
In de lijn ligt het neergelegde apporteervoorwerp. De hond moet tijdens het komen het
voorwerp negeren en de voorpositie aannemen. Om daarna vervolgens de zitpositie aan te
nemen. Hiervoor zijn 10 punten (met een coëfficiënt van 2) te behalen.
Direct hierna is de apporteeroefening. De apporteeroefening bestaat uit het apporteren op
commando, de voorpositie, het aannemen en de zitpositie. Er zijn hiervoor 10 punten te
behalen.
B-klasse
Volgen
Volg/blijf zit oefening
Volg/blijf af oefening
Komen
Appel op afstand

Punten Coëfficiënt
10
4
10
10
10
2
10

Totaal
40
10
10
20
10

Apporteren

10

10

Maximaal

100

Gehoorzaamheidsparcours voor de C-klasse
Het los volgparcours is ongeveer 250 meter lang. In het parcours zitten ongeveer 4
keertwendingen, 4 haaksebochten, tempowisselingen, 2 maal halthouden, 1 hele draai
(dubbele keertwending). Er zijn hiervoor 10 punten (met een coëfficiënt van 4) te behalen.
De volg/blijfoefening bestaat uit: een volg/blijf sta oefening, een volg/blijf zit oefening en
een volg/blijf af oefening.
De sta oefening zit ik het volgparcours verwerkt. De zit oefening zit bij de àppel op afstand
oefening verwerkt. De af oefening zit bij het komen en apporteren verwerkt. De volg/blijf
oefening heeft een gezamenlijk totaal van 30 punten.
De volg/blijf sta oefening is vanuit het los volgen, staand de hond achterlaten. Waarbij de
geleider 10 meter doorloopt. Direct loopt de geleider weer terug naar de hond en passeert
deze. Hij loopt nog 5 meter door en loopt direct weer terug naar zijn hond om deze dan in
de loop mee te nemen. Totaal 10 punten te behalen.
Volg/blijf zit oefening gecombineerd met de àppel op afstand oefening:
Start met 10 meter los volgen, zittend de hond achterlaten waarbij de geleider ongeveer 10
meter door blijft lopen en vervolgens front maakt. Indien de geleider stilstaat of langzamer
loopt bij het gaan zitten kost dit 5 punten. Er zijn voor de volg/blijf zit 10 punten te
behalen. De àppel op afstand oefening begint aansluitend. De ringmeester staat 10 meter
achter de hond en geeft middels handgebaren aan welke positie de hond moet innemen.
Hand omhoog betekend hond laten staan. Hand opzij betekend hond laten zitten en hand
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omlaag betekend hond laten liggen. Na de 3 posities loopt de geleider op teken van de
ringmeester terug naar zijn hond. Voor de àppel op afstand zijn 10 punten te behalen.
De geleider krijgt het apporteervoorwerp van de ringmeester aangereikt en neemt de hond
los mee voor de volg/blijf af oefening gecombineerd met het komen en het apporteren:
Na 10 meter geeft de geleider de hond een teken om te gaan liggen waarbij de geleider
ongeveer 20 meter door blijft lopen. Ongeveer halverwege werpt de geleider het
apporteervoorwerp niet meer dan 2 meter opzij. Op 20 meter afstand van de hond maakt
hij vervolgens front. Voor de volg/blijf af zijn ook 10 punten te behalen.
Het voorkomen geschiedt op teken van de ringmeester meteen na de volg/blijf af oefening.
In de lijn ligt het geworpen apporteervoorwerp. De hond moet tijdens het komen het
voorwerp negeren en de voorpositie aannemen. Om daarna vervolgens de zitpositie aan te
nemen. Voor het komen zijn 10 punten te behalen.
Direct hierna is de apporteeroefening. De apporteeroefening bestaat uit het wegwerpen, het
apporteren op commando, de voorpositie, het aannemen en de zitpositie. Er zijn voor het
apporteren 10 punten te behalen.
C-klasse
Volgen
Volg/blijf sta oefening
Volg/blijf zit oefening
Volg/blijf af oefening
Komen
Appel op afstand

Punten Coëfficiënt
10
4
10
10
10
10
10

Totaal
40
10
10
10
10
10

Apporteren

10

10

Maximaal

100

Gehoorzaamheidsparcours voor de Veteranenklasse
Het los volgparcours is ongeveer 75 meter lang. In het volgparcours zitten ongeveer 2
keertwendingen, 2 haaksebochten, tempowisselingen en 1 maal halthouden. Er zijn voor
het volgen 10 punten (met een coëfficiënt van 4) te behalen. Voordat de volg/blijf oefening
wordt gestart moet de geleider aan de keurmeester doorgeven in welke positie hij de hond
achterlaat. De volg/blijf oefening bestaat uit: 10 meter los volgen, in de (doorgegeven)
positie achterlaten van de hond terwijl de geleider nog 20 meter doorloopt en vervolgens
front maakt. Indien de geleider stilstaat of langzamer loopt bij het gaan liggen kost dit 5
punten. Er zijn voor de volg/blijf oefening 10 punten (met een coëfficiënt van 2) te behalen.
Het voorkomen volgt meteen na de volg/blijf oefening op teken van de ringmeester. De
oefening komen bestaat uit: het komen, de voorpositie en de zitpositie. Er zijn voor de
oefening komen 10 punten (met een coëfficiënt van 2) te behalen. De apporteeroefening
bestaat uit het wegwerpen, het apporteren op commando, de voorpositie, het aannemen en
de zitpositie. Er zijn voor de apporteeroefening 10 punten (met een coëfficiënt van 2) te
behalen.
Veteranenklasse
Volgen
Volg/blijf
Komen
Apporteren

Punten
10
10
10
10

Maximaal
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Coëfficiënt
4
2
2
2

Totaal
40
20
20
20
100
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Stormbaan

De stormbaan bestaat uit een rechte lijn van 8 toestellen. Indien de wedstrijd gehouden
wordt in een manege of op een klein veld kan de baan ook in een ronding worden
opgesteld. De lengte van start tot finisch is 70 meter. De volgorde van de hindernissen
variëerd. De eerste en laatste hindernis bestaan uit hoogtesprongen met aan weerszijden
een prikpaaltje om de start/finishlijn van de geleider te markeren.
De volgende hindernissen worden gebruikt: een schutting, een tunnel, een lage kattenloop,
een bandsprong, een breedtesprong en 3 hoogtesprongen (zonder zijvleugels). De geleider
mag zoveel hulpen gebruiken als hij wenst, echter het aanraken van de hond en toestellen
is niet toegestaan. Puntenaftrek volgt als de hond meer dan 1 meter bij de baas vandaan is.
Voor elke klasse is per run een Standaard Parcours Tijd vastgesteld. Indien een combinatie
deze SPT overschrijdt, krijgt deze naast de extra gebruikte seconden een tijdfout van 5
punten. Weigeringen moeten hersteld worden. Bij de derde weigering wordt de combinatie
gediskwalificeerd voor die run. De stormbaan dient altijd met een “blote” hond gelopen te
worden. Voor de veiligheid mag de hond niets om dragen, dit om te voorkomen dat een
hond ergens achter blijft hangen en zich blesseert. Er wordt naast de SPT ook de de
Maximale Parcours Tijd (MPT) per run gehanteerd. Dit is de maximum tijd die de combinatie
heeft om de baan af te leggen.
Stormbaan voor de debutanten- en jeugdklasse
SPT 40 is en MPT is 50 seconden per run. Het in deze klassen wel toegestaan om de hond
aan te raken om deze te helpen een toestel goed te nemen. Fouten en weigeringen kosten
5 punten per keer.
Stormbaan voor de A-klasse
De SPT is 30 seconden en MPT is 40 seconden per run.
Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Stormbaan voor de B-klasse
De SPT is 25 seconden en MPT is 35 seconden per run.
Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Stormbaan voor de C-klasse
De SPT is 20 seconden en MPT is 30 seconden per run.
Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Stormbaan voor de Veteranen klasse
De SPT is 40 seconden en MPT is 50 seconden per run.
Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.

Schematisch overzicht van de spronghoogtes per klasse
Klasse

Maat hond

HoogteSprong Breedtesprong Schutting
nokhoogte
mini
20 cm
30 cm
120 cm
Veteranen
klein
30 cm
30 cm
120 cm
groot
40 cm
50 cm
120 cm
mini
30 cm
50 cm
150 cm
Debutanen en Jeugd klein
30 cm
50 cm
150 cm
groot
40 cm
100 cm
150 cm
mini
30 cm
50 cm
150 cm
A
klein
30 cm
50 cm
150 cm
groot
55 cm
100 cm
150 cm
mini
30 cm
50 cm
150 cm
B
klein
30 cm
50 cm
150 cm
groot
55 cm
100 cm
150 cm
mini
30 cm
50 cm
150 cm
C
klein
30 cm
50 cm
150 cm
groot
55 cm
100 cm
150 cm
* Bij de veteranenklasse is de onderkant van de binnenzijde van de band gelijk
spronghoogte.
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Band
harthoogte
*
*
*
55 cm
55 cm
80 cm
55 cm
55 cm
80 cm
55 cm
55 cm
80 cm
55 cm
55 cm
80 cm
aan de
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Combi Speed

De Combi Speed bestaat uit een run door 8 poortjes van 1 meter breed. De route door de
poortjes is als een grote slalom. Baas en hond moeten als combinatie bij elkaar blijven en
zo snel mogelijk samen de poortjes in de juiste volgorde nemen. De combinaties doen 2
keer de slalomrun door de poortjes. De Combi Speed bevat een startpoort en een
finishpoort. Daarnaast moet de combinatie 3 bochten linksaf maken en 3 bochten rechtsaf.
De rechtstreekse afstand tussen de startpoort en finishpoort is 52,5 meter. Door de
slalombochten is de verplichte looproute wel een stuk langer (zie tekeningen en
parcoursen). Bij de Debutanten, Jeugd en Veteranen is de route ingekort. Deze klassen
hebben 6 poortjes en maken 2 bochten linksaf en 2 bochten rechtsaf. De poortjes zijn
gemaakt van flexibele stokken vergelijkbaar met de poortjes bij het slalomskiën. De
stokken moeten zo stevig zijn dat ze rechtop blijven staan en niet erg doorbuigen of erg
scheef hangen. Puntenaftrek volgt als de hond meer dan 1 meter bij de baas vandaan is. De
geleider mag zoveel hulpen gebruiken als hij wenst, echter het aanraken van de hond en
het aanraken van de paaltjes met de handen en armen is niet toegestaan. Voor elke klasse
wordt een Standaard Parcours Tijd vastgesteld. Indien een combinatie deze SPT
overschrijdt, krijgt deze naast de extra gebruikte tijd ook een tijdfout van 5 punten. Alle
poortjes dienen juist genomen te worden. In alle klassen dienen weigeringen hersteld te
worden. De derde weigering betekent diskwalificatie voor die run. Fouten en weigeringen
kosten 5 punten per keer. De Combi Speed wordt in principe met een “blote” hond gelopen.
Combi Speed voor de debutanten- en jeugdklasse
De hond mag hier wel aangelijnd voorgebracht worden. Indien de hond echter bloot loopt
krijgt de combinatie een bonus van 5 punten per run. De SPT is 40 seconden per run.
Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Speed voor de A-klasse
De hond mag hier wel aangelijnd voorgebracht worden. Indien de hond echter bloot loopt
krijgt de combinatie een bonus van 5 punten per run. De SPT is 35 seconden per run.
Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Speed voor de B-klasse
De SPT is 30 seconden per run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Speed voor de C-klasse
De SPT is 25 seconden per run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Speed voor de veteranen klasse
De SPT is 40 seconden per run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
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Combi Jump
De Combi Jump bestaat uit vier horden een startpoort en een finishpoort die in 1 rechte lijn
staan. De lengte van start tot finish is 50 meter. De ruimte tussen de horden is 10 meter
(zie tekeningen en parcoursen). De combinaties lopen 2 maal samen de run over de horden.
Zowel baas en hond springen hierbij. De horden zijn minimaal 1,5 meter breed en maximaal
2,5 meter breed. Een horde bestaat uit 2 liggers naast elkaar en minimaal 3 korte
staanders. De horden mogen geen vleugels hebben. De horden moeten zo gemaakt zijn,
dat de liggers gemakkelijk afgeworpen kunnen worden. De geleider mag zoveel hulpen
gebruiken als hij wenst, echter het aanraken van de hond is niet toegestaan. Puntenaftrek
volgt als de hond meer dan 1 meter bij de baas vandaan is.
Voor elke klasse wordt een Standaard Parcours Tijd vastgesteld. Indien een combinatie deze
SPT overschrijdt, krijgt deze naast de extra gebruikte seconden een tijdfout van 5 punten.
Weigeringen moeten hersteld worden. Bij de derde weigering wordt de combinatie
gediskwalificeerd voor die run. Iedere afgeworpen ligger kost 5 punten. De Combi Jump
dient in principe met een “blote” hond gelopen te worden. Indien de geleider ouder is dan
60 jaar, kan de geleider ontheffing vragen voor het meespringen.
Combi Jump voor de Debutanten- en Jeugdklasse
De hond mag in deze klassen wel aangelijnd voorgebracht worden. Indien de hond echter
bloot loopt krijgt de combinatie een bonus van 5 punten per run. De SPT is 25 seconden per
run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Jump voor de A-klasse
De hond mag in deze klasse wel aangelijnd voorgebracht worden. Indien de hond echter
bloot loopt krijgt de combinatie een bonus van 5 punten per run. De SPT is 20 seconden per
run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Jump voor de B-klasse
De SPT is 15 seconden per run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Jump voor de C-klasse
De SPT is 10 seconden per run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Combi Jump voor de Veteranen klasse
De SPT is 25 seconden per run. Fouten en weigeringen kosten 5 punten per keer.
Overzicht van de spronghoogtes per klasse en maat hond voor de Combi Jump.
Klasse
Maat hond Sprong Hoogte voor de hond

Debutanten en Jeugd

Veteranen

A

B

C

Mini
Klein
groot
Mini
Klein
groot
Mini
klein
groot
mini
klein
groot
mini
klein
groot
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30
30
30
20
30
30
30
40
40
30
40
40
30
40
40

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
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HOOFDSTUK 6
Beoordeling van gehoorzaamheid
Het volgen

Bij het volgen wordt inwerken van de geleider als een fout gezien. Een aantal van de fouten
komt in de praktijk in herhaling voor. De keurmeester zal in zijn beoordeling hier rekening
mee houden. Wordt het contact met de geleider niet verloren, dan kan bijvoorbeeld
regelmatig snuffelen alleen niet een aftrek van 5 punten bezorgen. Loopt een hond
gedurende het gehele volgparcours bijvoorbeeld wat achter (niet meer dan 1 meter),
zonder dat de combinatie andere fouten maakt, dan kan dit ook niet een aftrek van 5
punten bezorgen.
Aftrek van punten wordt ondermeer in meer of mindere mate gegeven voor:
•
Het inwerken op de hond.
•
Het snuffelen van de hond.
•
Het te wijd, achter en voor lopen van de hond.
•
Een strakke lijn bij een aangelijnde hond.
•
Het in de riem bijten.
•
Regelmatig opspringen van de hond naar de geleider.
•
Het hinderen van de geleider door de hond.
•
Het gaan zitten van de hond tijdens de langzame pas.
Aftrek van 1 punt krijgt de combinatie voor:
•
1 commando bij het halthouden.
•
1 commando bij de tempowisselingen.
•
Scheef zittten van de hond bij het halthouden.
•
Elk extra mondeling commando.
•
Het nemen van te ruime bochten.
•
Het stilhouden van de arm tijdens de normale en langzame pas (tot max. 1 punt).
Aftrek van 3 punten krijgt de combinatie voor:
•
1 keer meer dan 2 meter wijken.
De oefening wordt als mislukt beschouwd wanneer:
•
De hond meer dan 1 keer verder dan 2 meter wijkt (niet bij Debutanten, Jeugd en
A-klasse).

Volg/blijf oefening

Het volgen wordt bij deze oefening beoordeeld zoals hierboven omschreven. Maximaal
wordt er voor het volggedeelte 5 punten afgetrokken. Het blijven wordt bij deze oefening
zoals hieronder omschreven beoordeeld. Maximaal wordt er voor het blijfgedeelte 5 punten
afgetrokken.
Aftrek van punten wordt in meer of mindere mate gegeven voor:
•
De hond kruipt en/of draait binnen de afstand van 1 meter.
Aftrek van 1 punt krijgt de combinatie voor:
•
Ieder extra commando om de hond te laten blijven of zijn positie te laten
aannemen.
•
Indien de geleider van de jeugd- of debutantenklasse langzamer loopt bij het af
geven.
Aftrek van 2 punten krijgt de combinatie voor:
•
De hond de eerste keer niet in positie blijft en/of de eerste keer niet op zijn plaats
blijft.
•
De hond mag dan nog 1 keer teruggelegd worden voor een herkansing. In de Cklasse krijgt de combinatie echter geen herkansing.
•
Indien de geleider van de jeugd- of debutantenklasse stilstaat bij het af geven.
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Aftrek van 5 punten krijgt de combinatie voor:
•
De hond voor de tweede maal niet in positie blijft.
•
De hond de eerste maal niet blijft bij een combinatie uit de C-klasse.
•
De hond de gevraagde positie in het geheel niet aanneemt of de positie pas
aanneemt nadat de geleider zich meer dan 5 passen van de hond heeft verwijderd
(na de herkansing).
•
Indien de geleider stilstaat of langzamer loopt bij de oefening (na de herkansing).
Uitgezonderd de C-klasse, die krijgt geen herkansing.
De oefening wordt als mislukt beschouwd wanneer:
•
De hond zich meer dan 1 meter van zijn plaats begeeft (na de herkansing).

Appel op afstand

Dit is een oefening voor de B- en C-klasse
Aftrek van punten wordt in meer of mindere mate gegeven voor:
•
De hond kruipt en/of draait binnen de afstand van 1 meter.
Aftrek van 1 punt krijgt de combinatie voor:
•
Ieder extra commando om de hond van positie te laten veranderen.
•
Ieder extra handgebaar of te lang handgebaar.
Aftrek van 3 punten krijgt de combinatie voor:
•
1 positie missen.
De oefening wordt als mislukt beschouwd wanneer:
•
De hond zich meer dan 1 meter van zijn plaats begeeft.
•
De geleider zich verplaatst.
•
De hond 2 of 3 posities mist.

Voorkomen

Indien de hond niet de juiste positie heeft aangenomen maar wel is gebleven bij de
voorgaande oefening kan de oefening komen toch doorgaan. Dit heeft geen invloed op de
beoordeling van de oefening komen.
Aftrek van punten wordt ondermeer in meer of mindere mate gegeven voor:
•
Afwijken van de kortste weg
•
Te laag tempo bij het komen (het ras wordt hierbij in aanmerking genomen)
•
Iedere extra hulp om de hond te doen voorkomen
Aftrek van 1 punt krijgt de combinatie voor:
•
Scheef voorzitten
•
1 extra commando
•
De hond gaat niet automatisch zitten
•
Scheef zitten bij de zitpositie
•
Armen en/of handen voor of achter het lichaam
Aftrek van 2 punten krijgt de combinatie voor:
•
Niet wachten op het teken van de ringmeester om de hond te roepen
•
De hond neemt direct de zitpositie aan (slaat de voorpositie over)
De oefening wordt als mislukt beschouwd wanneer:
Wanneer de hond niet is gebleven bij de voorgaande oefening. waardoor deze
•
oefening niet te beoordelen is
•
De hond niet binnen redelijke tijd bij de geleider komt
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Apporteren
Aftrek van punten wordt ondermeer in meer of mindere mate gegeven voor:
•
Iedere extra hulp om de hond te doen apporteren
•
De hond afwijkt van de kortste weg
•
Te laag tempo bij het komen (het ras in aanmerking genomen)
Aftrek van 1 punt krijgt de combinatie voor:
•
1 extra commando
•
Armen/handen voor of achter het lichaam
•
Scheef voorzitten
•
Laten vallen van het apport
•
Kauwen op het apport
•
Overpakken van het apport door de hond
•
Geleider wacht niet op het teken van de ringmeester om het apport aan te nemen.
•
Scheve zitpositie
Aftrek van 2 punten krijgt de combinatie voor:
•
Geleider werpt het apport niet ver genoeg
•
Voorpositie wordt overgeslagen
•
Erg hard kauwt op het apport
•
Geleider pakt het apport van de grond omdat de hond het vlak voor hem heeft
laten vallen (binnen 1 meter).
De oefening wordt als mislukt beschouwd wanneer:
•
De hond het apport oppakt voordat ringmeester daar opdracht voor heeft gegeven
•
De geleider zijn plaats verlaat
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Beoordeling van de snelheidsonderdelen in het algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De combinatie hoort klaar te gaan staan als de keurmeester zijn arm omhoog
steekt. Zodra die zijn arm laat zakken hoort de combinatie binnen 5 seconden te
starten. Extra tijd is voor eigen rekening
Iedere fout is een aftek van 5 punten. De keurmeester steekt per fout zijn (open)
hand omhoog
Iedere weigering is ook een fout met een aftrek van 5 punten. De keurmeester
steekt per weigering zijn (gesloten) vuist omhoog. De weigering moet hersteld
worden
Er zijn een aantal fouten die een diskwalificatie van de run tot gevolg hebben. De
keurmeester kruist zijn armen voor zich om dit aan te geven en maakt een
fluitsignaal. Dit geenf voor die run de maximale aftrek (50 punten)
Bij de derde weigering wordt de combinatie voor die run gediskwalificeerd
Bij overschrijding van de SPT wordt een tijdfout gegeven. Voor een tijdfout maakt de
keurmeester geen armgebaar
Tijdens de run mag de hond niet van kant wisselen. Hij blijft of rechts of links van de
geleider lopen. De keurmeester steekt een open hand op om de wisselfout aan te
geven
Tijdens de run mag de geleider de hond niet opzettelijk aanraken. De keurmeester
steekt een open hand op om de aanraakfout aan te geven
De geleider en hond mogen niet meer dan 1 meter van elkaar vandaan gaan. De
keurmeester steekt een open hand op om de afstandfout aan te geven. Tussen de
horden, poortjes of hindernissen krijgt de combinatie maximaal 1 afstandfout.

Diskwalificatie van 1 run maximale aftrek van (50) punten wordt gegeven:
•
De geleider draagt geen duidelijk zichtbaar startnummer. Bij het hebben van
meerdere nummers mag uitsluitend het nummer zichtbaar zijn van de hond die op
dat moment aan de beurt is
•
De geleider en/of hond start vóórdat de keurmeester daartoe toestemming geeft
•
De geleider verschijnt niet tijdig aan de start. De volgorde van de dagindeling
bepaalt in principe de startvolgorde. Hiervan kan echter (in overleg) worden
afgeweken, indien door 1 geleider met meerdere honden deelneemt
•
De geleider brengt zijn hond in gevaar
•
De geleider heeft tijdens het afleggen van het parcours iets bij zich met de
bedoeling de aandacht van de hond te trekken of de geleider draagt een heuptasjes
o.i.d. in de ring
•
De combinatie wordt geholpen (dubbele handling), dit ter beoordeling van de
keurmeester
•
De geleider heeft de hond niet onder appèl, de hond volgt de gegeven opdrachten
niet op
•
In 1 run een derde weigeing
•
De hond bevuilt de ring
•
De geleider voegt een extra hindernis aan het parcours toe, bijvoorbeeld door in
spreidstand te gaan staan om zo de hond onder zich door te laten lopen
•
De geleider weigert de run te vervolgen. Als er een hindernis in het ongerede is
geraakt doordat deze bijvoorbeeld is omgewaaid zal de combinatie in principe de
route normaal moeten vervolgen (bijvoorbeeld over de resten springen). Als de
situatie echter gevaar oplevert zal de keurmeester de run onderbreken met een
fluitsignaal en de combinatie een herstart aanbieden
•
De geleider dient na het finishen vlot zijn hond aan te lijnen en snel de ring te
verlaten. Neemt de deelnemer hiervoor onnodig veel tijd naar oordeel van de
keurmeester, dan volgt alsnog diskwalificatie.
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Beoordeling van de Stormbaan

Specifieke fouten bij de stormbaan:
•
Raakvlakfout, de hond raakt het vlak niet met 1 van beide voorpoten
•
Toestelfout, de hond springt, loopt of botst 1 of meer delen van een toestel af
•
De geleider raakt al of niet opzettelijk een hindernis aan. Indien de veiligheid van de
hond in het geding is mag de geleider na toestemming van de keurmeester zijn hond
helpen

Specifieke wegeringen bij de stormbaan:
De hond moet probleemloos alle hindernissen nemen in de juiste volgorde!
•
De schutting afspringen voordat de achterzijde aangeraakt is met een voorpoot
•
De kattenloop afspringen voordat de afloopplank aangeraakt is met een voorpoot
•
De hond springt niet over een hindernis maar hij gaat er onder en/of tussendoor of hij
schiet langs de hindernis, de neus is bepalend. Bij de schutting en de kattenloop is de
raakvlakscheidslijn bepalend!
• Hij gaat een stukje de tunnel in en komt er dan weer uit. de neus is bepalend.
Specifieke diskwalificaties van 1 stormbaanrun:
•
De hond is niet geheel bloot, draagt een bijvoorbeeld een hals- of vlooienband
•
De hond verlaat vroegtijdig de ring
•
De hond neemt een hindernis in de verkeerde volgorde
•
De hond neemt een hindernis van de verkeerde kant
•
De hond gaat vanaf de achterkant tussen, over of in een hindernis. Het van de
achterzijde door het frame gaan van de bandsprong geld hierbij ook
•
De hond springt op of over de tunnel
•
De hond springt in dwarsrichting over de kattenloop
•
De hond gaat onder de kattenloop of schutting door
•
De geleider gaat zelf over of door een toestel bij de stormbaan
•
De combinatie overschrijdt de Maximum Parcours Tijd
Aandachtspunten voor de Stormbaanhindernissen:
De hoogtesprong
•
Het afspringen van onderdelen is een fout, het aanraken door de hond niet
De bandsprong
•
Het aanraken van de band door de hond is geen fout
•
Als de hond tussen de band en het frame doorgaat of over het frame heenspringt is dit
een weigering. Komt de hond om in tegenovergestelde richting door de band of het
frame terug dan is dit een diskwalificatie
De breedtesprong
•
Het tijdens het springen omverwerpen van 1 of meer delen is 1 fout. Tijdens het
springen met 1 of meer poten de grond raken tussen de delen is 1 fout. Het aanraken
van de delen door de hond tijdens het springen is geen fout.
•
Het lopen over of tussen de delen is een weigering (moet hersteld worden).
•
De hond moet in de lengte richting tussen de markeerpalen over de breed springen in
de juiste looprichting. Zijdelings in- of uitspringen is een weigering. Alle andere
afwijkende sprongen zijn een diskwalificerende fout. Zie tekening.

Parcours-looprichting

Weigering
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De tunnel
•
Als de hond zijn kop of poot in de tunnel steekt en deze terugtrekt dan is dit een
weigering. Ook is het een weigering als de hond naast de tunnel met zijn neus de
ingang duidelijk gepasseerd is
•
De hond komt na het ingaan van de tunnel weer terug (behalve de staart), dit een
weigering
•
Het op of over de tunnel springen is een diskwalificatie.
•
Als de hond de hindernis voor de tunnel overslaat en een stukje de tunnel ingaat is dat
een diskwalificerende fout.
De raakvlaktoestellen
Deze toestellen bevatten twee raakvlakken. De hond moet bij het nemen van deze toestellen
beide vlakken met ten minste 1 voorpoot (of een deel daarvan) raken. Wordt er een raakvlak
gemist dan is dit 1 fout per vlak.
•
Als de hond van de het raakvlaktoestel afspringt, voordat deze met ten minste 1
voorpoot het dalende gedeelte heeft geraakt dan is dit een weigering (moet hersteld
worden)
•
Dwars over de kattenloop heen springen is een diskwalificerende fout. Onder de
kattenloop of schutting doorlopen is ook een diskwalificerende fout
•
Op het raakvlaktoestel omdraaien en teruglopen is een diskwalificerende fout

Beoordeling van de Combi Jump
Specifieke diskwalificaties van 1 Combi Jumprun:
•
De geleider neemt de hindernissen en poortjes niet, of niet in de juiste looprichting of
volgorde.

Beoordeling van de Combi Speed
Specifieke fouten bij de Combi Speed:
•

De geleider raakt met de armen en of handen de poortjes aan

Specifieke diskwalificatie van 1 Combi Speedrun:
•
De geleider gaat langs een poortje of neemt een poortje in de verkeerde
looprichting
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