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    Afspraken m.b.t. de beoordeling in bepaalde situaties 
    (deze lijst is onderdeel van de notulen van de keurmeesterbijeenkomst van 29 januari 2012) 
 

Vraag toelichting 

ALGEMEEN 

Beloning van de hond. De geleider en/of een derde persoon, mogen een 
hond pas een beloning aanreiken na de bespreking 
van de AK en buiten het veld. 

Inzet van meerdere pakwerkers. 1) Bij examens mag met maximaal 2 PW gewerkt worden 
vanaf 7 honden dient met 2 PW te worden gewerkt. 

2) Bij grotere evenementen zoals bijvoorbeeld ABC wedstrij-
den, kwalificatiewedstrijden, kampioenschappen enz. zijn 
steeds  twee A en/of B pakwerkers verplicht. Een met de 
HG in huiselijke gemeenschap levende PW mag tijdens alle 
evenementen ingezet worden. 

Gediskwalificeerde honden. 3) Deze mogen niet later op de dag als dummy worden inge-
zet. 

Ex ae-quo 4) Als er twee geleiders dezelfde punten hebben en er dus 

sprake is van Ex ae-quo dan vervalt de plaats hierachter.  
5) Dus twee eerste plaatsen, dan vervalt plaats twee. 

Incident 6) Mocht zich een geleider worden gediskwalificeerd wegens 
onsportief gedrag of door een bijtincident van zijn hond, 
dan dient de AK dit via een e-mail te melden aan de CWH. 

 
Afdeling A 

Bötchergeschirr. Deze mag niet verder naar achteren zitten dan tot de 
laatste (zwevende) rib. 

Aanzet Deze wordt beoordeeld op de eerste strek, als de 
hond deze uitmuntend speurt is ook de aanzet uit-
muntend, want er is voldoende lucht opgenomen. 

Afdeling B 
 

Basispositie. Als een geleider zijn hond heeft afgelegd en naar de 
plaats loopt waar hij moet staan, mag de andere com-
binatie pas starten als de eerste geleider uit zicht is. 

Basispositie Deze mag één keer worden ingenomen vanuit een 
voorwaartse beweging. 

Groep. Er dient gelet te worden op een bewegende groep. 

Halthouden VZH bij zit/af. Vanuit de basispositie 10-15 pas lopen, halthouden 
(de hond gaat dan zitten), binnen twee seconden een 
bevestigingscommando "zit of af" geven en dan 
doorlopen. 

Tuigje. Bij VZH mag een hond worden voorgebracht met een 
tuigje als het een klein ras betreft. 

Bij het apporteren zit de hond niet dicht 
genoeg voor, waardoor de geleider een klein 
pasje naar voren moet doen om het blok te 
kunnen afnemen. 

Deelwaardering.  
Kan de geleider na een been naar voren te hebben 
gezet het blok nog niet pakken dan dit beoordelen als  
niet gebracht. 

Vooruitsturen. Deze oefening wordt 5+5. Als de hond na drie com-
mando's niet gaat liggen maar wel op de plaats blijft, 
wordt dit onvoldoende (- 3½) 
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Afdeling C 
 

Fases. Openingsfase, belastingfase, overgangsfase, losfase 
en bewakingsfase. 

Revieren. Als de hond tijdens het revieren niet in de hand is en 
aan de voet komt of wordt geroepen, en deze dus 
daadwerkelijk aan de voet komt, wordt afgebroken 
wegens ongehoorzaamheid. 

Transport. De pakwerker mag voor het transport niet naast de 
geleider worden gezet. 

Rustfase. In de rustfase dient de hond rustig te zitten en mag 
deze worden vastgehouden.  
Als de hond rustig blijft zitten is dit zonder bemerking. 
Zit de hond los en breekt deze uit dan volgt een 
deelwaardering, als de hond wordt vastgehouden 
maar constant blaft en onrustig is wordt dit als 
voldoende (-3) beoordeeld. 

IPO1 afstand. De pw komt ook bij IPO1 in looppas uit het verstek. 

Afsluiting. Na het afmelden gaat de geleider met losvolgende 
hond naar de bespreekplaats. De pw blijft eerst staan 
en gaat dan op aanwijzing van de AK in gewone pas 
van het veld.  

Beoordeling. Een hond die voldoende voor DZB behaalt in afd. C 
kan geen kwalificatie Goed krijgen in het totaalbeeld. 

 


