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I. Voorwoord 

 

 

Het Mondioringprogramma is ontworpen door een aantal afgevaardigden uit Europa en Amerika, uitgewerkt in de 
hoop dat het een samenwerking wordt voor de bestaande nationale programma’s.  
Het moet een verrijking worden voor alle hondensport liefhebbers, of dit een beginner of een ervaren sporter is. Het 
heeft als doel een afwisselend schouwspel voor de toeschouwers, en een spel met progressieve moeilijkheden voor de 
deelnemers, en een competitieve sport voor de africhters. 
 
Om Mondioring te kunnen beoefenen, moet men beschikken over een gesloten terrein, uitgerust met diversen 
apparatuur. Één of twee personen/ pakwerkers met een volledig beschermende kostuum die als partner is voor de 
honden, de geleiders en de keurmeesters, wiens taak is te oordelen over de honden in het kader van de voorwaarden 
voorzien door het reglement. Dit reglement heeft betrekking op proef procedures, de punten toegekend aan de 
oefeningen, en de sancties met betrekking tot fouten die zijn begaan. 
 
Om het toegankelijk te maken voor een grote groep enthousiastelingen, moet Mondioring gemakkelijk zijn in zijn 
omschrijving, gemakkelijk te beoefenen en zuiver in haar beoordeling zijn. De keurmeesters mogen nooit de opzet, 
de motivatie van de ontwerpers van dit programma vergeten, als er een discrepantie in het reglement is, dan zal men 
nooit dit reglement interpreteren ten nadele of wat schadelijk is van de honden. Het doel van Mondioring is het 
benadrukken van de bekwaamheid van de hond, de kwaliteit van zijn africhting, het meesterschap van zijn geleider 
en vooral de genetische overerving van de hond. 
 
 
 
Het programma bestaat uit drie disciplines, die zal doorgaan in de volgende volgorde: 

1. gehoorzaamheids oefeningen 
2. Springoefeningen 
3. Bijtoefeningen 
 
De volgorde van de oefeningen zal of kan door lottrekking bepaald worden door de deelnemers voor elk niveau 
bij het begin van elke wedstrijd en zal dezelfde zijn voor alle deelnemers op dat niveau. 
 
Opmerking: het Mondioring reglement is vertaald in verschillende talen, waardoor er misschien verschillen 
kunnen ontstaan. Als er een discrepantie lijkt is de regelgeving vertaald in het Frans doorslaggevend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

II. Pakwerker 
 
 
 

Voor een korte geschiedenis, moeten we vermelden dat in het verleden de pakwerker Apache, Malfaiteur 
( wetsovertreder), Mannequin en Paillasse ( strawman) werd genoemd. In Amerika noemen wij hem Decoy of Helper. 
Elk van deze termen draagt een filosofie van de kunst van de opleiding en het zal interessant zijn te kunnen 
toevoegen aan de lijst de termen die worden gebruikt in Duitsland, Spanje, Nederland, Italië of Zwitserland, als ze 
anders zijn. Want het is de naam van de lokvogel ( ontstoken, trans assistent – man) voor het gemak gebruiken we de 
initialen H.A. in vergelijking met “jacht” “verdediging”en “waakhond” Hij is niet echt “aanvallende” omdat hij zich 
algemeen verdedigt, vlucht, of een voorwerp steelt wat is toevertrouwd aan de hond. Wat Hij is, zoals gezegd in de 
vorige paragraaf de partner van de honden en de geleiders. Hij moet ook een tegenstander zijn, omdat hij ook moet 
samenwerken met de keurmeester in de wedstrijden, te helpen de keurmeester de honden te classificeren op Orde van 
Verdienste. Als de pakwerker slecht passief gedrag onderhoudt is hij slecht een beweegbare pop, alleen maar goed 
om te worden gebeten. Als zijn rol is om de keurmeester de kwaliteit van de hond te beoordelen, dan moet hij zich 
verzetten tegen het dier. Omdat hij beschermd is door zijn pak, zal hij misschien overdrijven in zijn verzet. Tevens 
kan hij, bewust of niet, zich verschillend gedragen ten opzichte van verschillende honden. 
 
De pakwerker bevindt zich dus in een moeilijke positie, die hij toch op een sportieve en faire manier moet oplossen. 
Zonder het werk van de pakwerker tot in de puntjes te willen analyseren, zouden wij toch 3 gouden regels willen 
benadrukken die men zeker nooit mag vergeten: 

1. De pakwerker is absoluut onpartijdig. 
2. Hij zal nooit op enigerlei wijze, lichamelijke pijn toebrengen aan de hond. 
3. Hij moet zich gedragen alsof hij geen beschermde bijtpak draagt en met promptheid, bedrog, bedreigingen 

en uitwijken te verdedigen om indruk te maken op de hond. 
 

De pakwerker zal in geen geval de hond met de stok slaan. Wanneer hij gebruik maakt van een 
revolver, zal hij schieten in de lucht, onder een hoek van ongeveer 45°. Aan het begin van alle 
proeven van moed, zal de pakwerker zich altijd op afstand van 10 tot 20 meter plaatsen van de 
hond in het midden van het gebied. Het is verboden voor de pakwerker om met te hond te spreken 
en commando’s te geven met de stem ( fysieke gebaren worden toegestaan). Wordt er gebruik 
gemaakt van een vloeibaar element, dan is alleen water aanvaardbaar. 
 
De keurmeester is verantwoordelijk voor het werk van de pakwerker, en de pakwerker moet 
voldoen aan de regelgeving. De selectie van de pakwerker wordt uitgevoerd in elk deelnemend 
land van methoden die zijn bepaald door dat land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. Verordeningen 

 

 

 
1. Aanmelden/Presentatie  
 
• De geleider gaat het gebied in met zijn hond op uitnodiging van de ringcommissaris. 
• Hij zal dan de ringcommissaris volgen naar de keurmeestertafel om zichzelf met zijn 

hond te presenteren aan de keurmeester, zijn hond aan de voet, zonder leiband, kraag of 
muilkorf. 

• Hij vraagt de gewenste hoogte en lengte van de sprong. 
• Hij maakt aan de keurmeester bekend hoe hij zijn hond van op afstand zal terugroepen,             

met de stem of door een fluitsignaal. 
• Indien nodig (niveau III), zal hij een envelop kiezen waarin beschreven staat de aard van 

de eerste vluchtaanval. Zonder te openen, geeft hij deze onmiddellijk aan de keurmeester, 
en die zal de enige zijn te weten welke soort aanval het zal zijn en het zal medegedeeld 
worden nadat de hond is vertrokken voor zijn aanval ( zie ook beschrijving van de 
aanvallen). 

• Ook als het nodig is ( niveau II & III), zal de geleider een genummerd stukje hout nemen, 
bestemd voor de oefening “zoeken naar voorwerp” en het in zijn lege zak steken. 

 
 
 
2. Algemene plaatsing voor alle oefeningen 
 

• De geleider stelt zich ter beschikking van de ringcommissaris, deze leidt de geleider naar       
het startpunt van elke oefening, binnen ongeveer 3 meter voor de lijn van de 
voorbereiding. Een voorbereiding van de hond voor de oefening is toegestaan voor de lijn 
van de voorbereiding, de drie meter voor de lijn van vertrek. Het moet in discretie zijn, en 
mag niet worden gedaan na het geluid van de hoorn aankondiging van het preparaat. De 
eerste toetertoon van de hoorn gegeven door de keurmeester, signaleert de voorbereiding 
voor de oefening.  

• De geleider zal dan 30 seconden hebben, getimed door de keurmeester, om zijn hond te 
plaatsen voor de lijn van vertrek. Als de geleider niet volledig binnen deze 30 seconden is 
voorbereid, wordt de oefening geannuleerd. De geleider kan slechts één positiebevel 
geven ( zitten, af, staan, al naar gelang de oefening). Hij kan vervolgens een optioneel 
verblijf commando geven, bijvoorbeeld: blijven, stil, wachten……. 

       Eventuele herhaling van één van deze commando’s, ( positie of verblijf ) wordt 
beschouwd als een extra commando en wordt bestraft met één punt.. Als de geleider 5 
extra commando’s moet geven wordt de oefening geannuleerd, zelfs indien de 30 
seconden nog niet is bereikt.  

• Zodra de geleider en zijn hond zich op de vertrekplaats bevinden, zal de keurmeester een 
ander geluid geven van de hoorn, dit geeft aan het begin van de oefening, en de geleider 
zal gebruik maken van de juiste start commando. Dit mag vergezeld van de naam van de 
hond. Enige onregelmatige commando zal leiden tot een boete. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.   Commando voor terugkomst aan het einde van de oefening 
      
• Er zijn twee soorten commando’s: terugroeping op afstand en terugroeping van dichtbij 

( 1 meter of dichterbij ). Het commando terugroepen van dichtbij wordt beschouwd als 
het terug aan de voet nemen. 

• Alle terugroepingen van op afstand kunnen door stem of door een fluitje worden gemaakt. 
De geleider zal bij de aanmelding zijn wijze van terugroepen op afstand bekend maken 
aan de keurmeester en zich hieraan houden, zo niet zal hij bestraft worden. 

• Alle terugroepingen van dichtbij moeten met stem gegeven worden. Het commando hetzij 
gemaakt door stem of met een fluitje, moet kort en bondig zijn. Een ongebonden 
commando (in 2 tijden) wordt beschouwd als een extra commando en als dusdanig 
bestraft. Slechts één commando tot terugkomst is toegelaten. Enige extra commando 
wordt bestraft ( zie strafbepalingen).  

• In geval van een ongehoorzame hond, welke extra commando nodig heeft om terug te 
komen bij zijn geleider, zullen ook extra punten worden afgetrokken van de algemene 
houding. Evenzo, als de hond voorbij 5 seconden van het eind van de bijtoefening blijft 
bijten, hetzij teruggeroepen of niet, deze verliest de 10 punten van de terugkomst plus de 
vermindering van de punten algemene houding, die ter beschikking staan van de keurders. 
De hond, die niet aan de voet is binnen de toegewezen tijd, verliest de 10 punten 
toegeschreven aan het einde van de bijtoefeningen. 

• In niveau I, kan de geleider zijn hond toestaan om de pakwerker te bewaken in plaats van 
terugroepen aan het eind van de oefening. Hij moet de keurmeester over dit op het tijdstip 
van aanmelden informeren. 

 
 

4.  Algemene voorschriften 
 

Algemene houding 
Als de keurmeester van mening is dat de uitvoering van een oefening te wensen overlaat, 
zal hij een sanctie van maximaal 10 % kunnen geven van de punten verkrijgbaar in de 
oefening n kwestie. Dit geld ook voor elk ongepast gedrag van een deelnemer voor, 
tijdens of na de wedstrijd. De ernst van de boete zal aan de keurmeester worden 
overgelaten. 

• Alle interventie van een deelnemer tegenover de keurmeesters, met uitzondering van een 
eventueel gezondheidsprobleem van zichzelf of van zijn hond, is strikt verboden. Gaat de 
geleider toch in discussie, is dit strafbaar met een boete van 10 punten in algemene 
houding en de verwijdering van de competitie als de overtreding wordt herhaald. 

• De sancties richting algemene houding worden toegepast als een vermindering van het 
totaal aantal punten opgedaan door de deelnemer. In het geval van een ernstig incident, 
kan de keurmeester de deelnemer verwijderen en beslag leggen op zijn scoreboekje. De 
keurmeester zal ook een uitvoerig rapport met de gedetailleerde feiten sturen aan zijn 
Nationale commissie, dat hij tevens overbrengt aan de voorzitter van de betrokken 
Kynologische Maatschappij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Voorwaarden voor deelname aan Mondioring competitie. 
• De geleider moet in het bezit zijn van een scoreboekje dat door de verantwoordelijke 

instantie Mondioring van zijn land wordt uitgegeven. Elk hondenras wordt toegelaten. De 
hond moet een stamboom hebben afgegeven door een kynologische vereniging erkend 
door de Internationale Federatie Cynological FCI. Om te mogen deelnemen aan 
mondioring wedstrijden moet de hond minimum 12 maanden oud zijn. 

• Alvorens te kunnen uitkomen in Niveau III, moet een hond de volgende etappes 
doorlopen hebben: 
Zich kwalificeren in Niveau I met tweemaal het verkrijgen van ten minste 160 punten      
van de 200. 
Zich kwalificeren in Niveau II met tweemaal het verkrijgen van tenminste 240 punten van 
de 300. 

• De geleider kan in zijn niveau blijven zolang hij dit wenst. Ook, is het toegestaan om in 
niveau II te concurreren, zo vaak de geleider het nodig acht zolang de concurrerende hond 
de 300 punten niet heeft bereikt. 

• Een hond met een adellijke titel in de Franse Ring, kan in Mondioring in het niveau 
beginnen waarin het in Franse ring in zijn eigen land concurreert. Een hond die 
participeert in de nationale proeven ( selectief competitie voor het nationale 
kampioenschap) in zijn land met de hoogste categorie moet direct in Niveau III van 
Mondioring beginnen. 

• Volgens de regels van de FCI moeten de reuen die deelnemen aan de Mondioring twee 
normaal uitziende teelballen hebben volledig in het scrotum gezakt. 

• Zodra het competitie gebied wordt ingericht, is toegang verboden voor alle deelnemers op 
straffe van uitsluiting. 

 

Wereldkampioenschap Mondioring 
• Ieder jaar zal er een finale plaatsvinden voor de beste honden tijdens het twee weekend 

van oktober. Elk land staat in voor de organisatie van selectieproeven teneinde de 
geleiders aan te duiden die zullen deelnemen aan de finale. Het toegelaten aantal per land 
zal vastgesteld worden door de organisatoren met de goedkeuring van het GTIM. Om te 
mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap moet de geleider inwoner zijn van het 
land dat hij vertegenwoordigt. 
 
Lastenkohier 

• Ieder jaar zal een lastenkohier, opgesteld door de GTIM, worden meegedeeld aan de 
organisatoren, die zich verbinden om dit te respecteren. Dit kohier wordt verzonden naar 
de verschillende teamleiders van de deelnemende landen. 

 
Jury voor de finale 

• Drie keurmeesters fungeren verplicht tijdens de finale. Één keurmeester van het 
organiserend land zal voorgesteld worden aan de GTIM. De twee anderen als ook de 
helpers/pakwerkers worden aangeduid door de organisatoren met de goedkeuring van het 
GTIM. 

 
Helpers/pakwerkers voor de finale 

• Drie helpers/pakwerkers zullen werken voor niveau III. Twee van de drie 
helpers/pakwerkers worden aangeduid door de organisator met de goedkeuring van het 
GTIM en de Jury om te fungeren in niveau III. De reserve helper/pakwerker, als ook een 
tweede door de organisatoren gekozene, fungeren in niveau I en II. 

 
 
 
 



Organisatie van de competitie 
• Organisaties die een competitie wensen te organiseren, moeten de grootste zorg in hun 

voorbereiding nemen en geen detail veronachtzamen. Zij zouden op alle mogelijke 
manier de coördinerende organisaties van elk land moeten informeren, om te kunnen 
profiteren van de buitenlandse participatie. 

 
Jury voor de competitie 

• De Jury zal bestaan uit één of meerdere gekwalificeerde keurmeesters, geholpen in hun 
functie door geselecteerde helpers/pakwerkers. Maximale tijd voor het keuren van een 
enkelvoudige keurmeester is 9 uur per dag. 

• De organisatie moet ook een ringcommissaris kiezen, op de hoogte van het huidige 
programma en regels en het verloop van de oefeningen. 

• Één of twee bekwame secretarissen zijn onontbeerlijk voor de goede werking van het 
secretariaat. Een lijst een grafiek voor de keurmeester zal op een zodanig manier moeten 
worden verstrekt, zodat de keurmeester het kan bereiken terwijl hij continu op het werk 
kan letten wat in de ring wordt uitgevoerd. 

• De organisator moet minimum 2 veldwerkers hebben, voor het verplaatsten van de 
diverse hindernissen, het werpen van voedsel, plaatsten sprongen enz. 

 

 
Competitie terrein/veld 

• De afmeting van het competitie veld moet ten minsten 60 m bij 40 meter zijn en een 
maximale oppervlakte van 5000m² hebben. De grond moet niet hard zijn, dat wil zeggen, 
niet geplaveid, grind of geasfalteerd. De zorg moet worden genomen dat er geen 
voorwerpen op het gebied zijn dat de hond kan verwonden. Het veld moet omheind zijn. 
Er moeten ten minsten twee ingangen tot het veld zijn, één voor de deelnemers vergezeld 
van hun honden, en de andere voor de helpers/pakwerkers. De organisator is 
verantwoordelijk voor de markering van het veld. Elk beginpunt van een oefening zal 
gemarkeerd zijn.  

• Voor de oefening “bewaken van een voorwerp”moeten er twee concentrische cirkels 
worden afgebakend, met een straal van 2 m en 5 m. Voor de sprongen moeten de 
winkelhaken duidelijk aangebracht zijn op de grond van de palissade, tegen de 
lengtesprong en de hindernissen normen ( schutting en haag) 

• Voor de zoek -en escort uit te oefenen, moet er een boog met een straal van 2 m zijn 
aangebracht op de grond, vooraan van de pakwerkers schuilplaats, met het oog op het 
bepalen van de bewaking van de waakzaamheid van de hond. Voor de afwezigheid van 
de geleider en de weigering van Voedsel moet er een opening voorzien worden op de 
plaats waar de geleider zich verbergt teneinde hem toe te laten zijn hond te zien tijdens de 
oefening. 

• Voor het voorruit zenden uit te oefenen, moet er een lijn met een lengte van 20 meter 
worden gemarkeerd parallel aan het uitgangspunt en wordt gekenmerkt door 2 
afbakeningen ( vlaggen) aan elk uiteinde. Om de 5 m binnen de vlaggen zal 2 loodrechte 
lijnen van 1 m die de optimale zone van de overschrijding afbakenen ( zie onderstaande 
schema). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Competitie logistiek 

      De organisator zal de keurmeester ter beschikking stellen: 
• 6 accessoires voor de aanval 
• 1 obstakel voor de aanval ( zie reglement) 
• 6 schuilplaatsen voor het opzoeken en escort 
• 3 springtoestellen ( volgens plan in het reglement) 
• 6 voorwerpen om te apporteren 
• Voedsel ( zie reglement) 
• Houten voorwerpen voor het identificeren ( 10x2x2 cm ) 
• 2 lege revolvers met 6 of 9 mm munitie. 
• Vlaggetjes nodig voor de onderbroken aanval 
• Officiële scorebladen 
• 1 a 2 afleidingen voor de minuut afliggen 
• 3 a 4 bruikbare voorwerpen voor het bewaken van een voorwerp 
• De Keurmeester zal de apporteer voorwerpen en aanval accessoire kiezen op de ochtend 

van de competitie. Tijdens het optreden van de witte hond, dient de keurmeester te wake 
op het gebruik van het toebehoren ( dit mag nooit gelijken op het bewaken voorwerp) 
tijdens de aanval van de voorzijde en bewaken van een voorwerp.  

• De organisator zal ook een witte hond ter beschikking stellen voor elk niveau en voor 
elke dag van de competitie. Voor de startsignalen, zal de organisator een toeter/ hoorn 
verstrekken. Een fluitje mag niet gebruikt worden daar deze enkel bestemd is voor de 
geleiders. Een rustend gebied moet er voor de helpers/pakwerkers beschikbaar zijn, waar 
de helpers/pakwerkers zich kunnen ophouden terwijl ze niet werken met de honden. Deze 
site moet worden aangebracht op ten minsten 5 meter van het veld en dusdanig dat de 
honden niet de aanwezigheid van de helpers/pakwerkers kunnen ontdekken. Geen enkel 
waterbak kan worden geplaatst op het veld of op de directe grenzen van het gebied. 
Buiten het terrein zal een verbergende plaats worden verstrekt waar de geleider zich met 
zijn hond kan terugtrekken tijdens de voorbereiding van het opzoeken van de 
helper/pakwerker. Een waterbak zal daar ter beschikking worden gesteld, zodat hij zijn 
hond kan laten drinken zoveel als hij wilt. 

 
         
             Lottrekking 

• De organiserende vereniging zal een loting houden te beslissen over de volgorde waarin 
de deelnemers spelen. Er is eveneens een lottrekking voor de volgorde van de oefeningen, 
deze lottrekking vindt plaats in aanwezigheid van de deelnemers. Indien er geen 
deelnemer aanwezig is, heeft de keurmeester de mogelijkheid om hun programma 
volgens zijn inzicht samen te stellen. 

• De positie voor de start ( zitten, af, staan) van de verandering van posities zal door een 
tekening worden gekozen. Een andere tekening zal bepalen of bij de afwezigheid van de 
geleider de hond de houding “zit” of  “liggen” moet aannemen. 

 
Witte hond 

• Het is verplicht een witte hond in te zetten voor de aanvang van de oefeningen in elk 
niveau. 

 

• Voedsel 
Voedsel moet worden gevarieerd en van een redelijke omvang zijn (maximum van vuist- 
grootte). Het zal bestaan uit rauw of gekookt vlees, bot, viskop, kaas, gedroogde cake, 
suiker, enz… 

 

 

• Stok 
De stok bestaat verplicht uit bamboe in kruisvorm gesplist. 



 
 

• Commando’s 
De commando’s zijn te geven volgens het reglement en mogen gegeven worden in de taal 
van het land van herkomst van de geleider. 
 
 

• Score/beoordelingsbladen 
Ze zijn conform aan het officiële model en moeten alle inlichtingen eigen aan de 
wedstrijd bevatten. Een officieel blad is voorzien voor elk niveau. Tijdens de wedstrijd 
zullen er 3 bladen per hond voorzien worden: Één origineel en twee duplicaten. Het 
origineel wordt gegeven aan de keurmeester, een duplicaat wordt gegeven aan de 
deelnemer wanneer de resultaten worden bekend gemaakt, het tweede duplicaat is 
voorbehouden aan de organiserende vereniging. 
 
Functie en plichten van de keurmeesters 

• De keurmeesters toegewezen aan officieren van een proef worden aangewezen door de 
officiële organisatie van elk deelnemend land. Als de jury is samengesteld uit meerdere 
leden, zullen zij samen keuren en niet afzonderlijk.  

• De keurmeester moet het reglement ten gronde kennen en zich ernaar schikken. 
• De keurmeesters zullen totale controle hebben van de competitie, en met namen is staat 

zijn voor het regelen van de werkzaamheden van de pakwerkers in hun functie op alle 
niveaus. 

• Zij moeten de sancties toepassen beschreven door de duidelijk omlijnde fouten, met de 
strikte naleving van het reglement. Elke sanctie correspondeert een fout, een 
ontoereikendheid van de hond, of een overtreding begaan door de geleider. Al geleiders, 
zelf beginners, moeten de regels en verordeningen kennen, en deze sancties kennen. 

• De besluiten van de keurmeester zijn onaantastbaar in de gevallen niet voorzien in het 
reglement. De keurmeesters hebben de leiding van de proeven. Alle oefeningen mogen 
slechts uitgevoerd worden op hun teken. Met behulp van een hoorn, zullen zij het signaal 
geven voor het begin en einde van elke oefening. De keurmeesters moeten ervoor zorgen 
dat alle oefeningen op dezelfde wijze gaan voor alle honden. De proefvoorwaarden moet 
dezelfde zijn voor alle deelnemers. 

• Na elke oefening zal de keurmeester onmiddellijk de score aankondigen op zulke wijze 
dat ze gehoord worden door het publiek. De keurmeester zullen de punten totaliseren die 
door de hond worden verkregen en zullen de score/beoordelingsbladen ondertekenen. De 
score/beoordelingsbladen zal worden geplaatst/uitgehangen binnen 15 minuten na de 
passage van de deelnemer.  

 
 
 

IV. Gehoorzaamheidsoefeningen 
 

1. Volgen zonder leiband  6 punten 
Bekijk de voorschriften van de algemene plaatsing voor alle oefeningen. 

• De geleider zal een traject afleggen ( het parcours van het los volgen moet eenvoudig 
zijn), aangegeven door de keurmeester of de ringcommissaris, met drie 
richtingveranderingen bevat met een rechte en scherpe hoek, een halve draai en twee 
stilstanden. Bij elke stilstand mag de hond eender welke houding aannemen. De 
veranderingen en haltes worden uitgevoerd op signaal van de keumeester. De 
ringcommissaris zal het volg patroon uitleggen. Als de geleider niet het volg patroon 
uitvoert zoals die door de ringcommissaris wordt uitgelegd, is er een fout op de oefening 
welke in de algemene houding zal worden bestraft. 

 
 
 



 
Sancties 
De hond loopt voor, verwijdert zich, slentert zowel tijdens een rechte lijn, bij de hoeken, 
stops, of halve draai. (per keer)           - 0.5 
 
Hond verlaat of volgt niet de geleider - 6 
 

 

 

2. Afliggen in afwezigheid van de geleider               10 punten 
• De hond wordt op een plaats, door de keurmeester bepaald, achtergelaten in liggende 

houding voor niveau I en niveau II. In niveau III bepaald het lot (tekening) de houding 
van de hond ( zit of liggen ). De keurmeester kan de plaats van afleggen veranderen 
indien hij dit nodig acht door atmosferische veranderingen ( zon, regen…) en de staat van 
het terrein.  

• De afwezigheid van de geleider bedraagt 1 minuut, te tellen vanaf het betreden van het 
schuilhokje. De geleider mag niet achterom kijken wanneer hij zijn hond verlaat op weg 
naar het schuilhokje, noch wanneer hij uitzicht is.  

• Tijdens de afwezigheid van de geleider, wordt de hond afgeleid en daarbij moet de hond 
passief blijven, zonder te bewegen of van positie te veranderen. De afleidingsactie zal 
afhangen van het niveau. Het mag nooit in de vorm van agressie of provocatie zijn. 
Inmenging van de pakwerker is verboden. De afstand van de afleiding van de hond moet 
ten minste 10m in niveau I en II zijn en 5m in niveau III. 

 
Sancties 

Hond veranderd van positie tijdens de 1 minuut afwezigheid.                                      -10 
Hond veranderd van positie als de geleider loopt naar het schuilhokje.    -10 
Hond verplaatst zich zonder verandering van positie ( boete per meter).    -1 
Hond wisselt van positie bij terug keer van de geleider.      -2 
Geleider toont zich aan de hond tijdens de oefening.      -10 
Elke onregelmatige of afgewezen commando.       -10 
Geleider kijkt achterom, terwijl hij loopt naar het schuilhokje of als hij uit zicht is  -10 

 

3. Vooruit sturen zenden  12 punten 
Te behalen punten 
In de optimale zone     12 
Tussen een vlag en een evenwijdige    8 
Buiten de vlaggen     4 
 
 
 
Karakteristieken van de oefening. 
De hond moet een lijn kruisen overschrijden, evenwijdig aan de startlijn, die 20 m lang is,  
gemarkeerd door 2 buiten markers/vlaggen geplaatst aan elk uiteinde. Op 5 meter binnen 
de buitenkant, er zullen 2 loodrechte lijnen zijn 1 meter in lengte om aan te geven de 
optimale zone. De afstanden zijn 20, 30 en 40 meter respectievelijk in niveau I, II en III. 
( Zie het diagram met instructies). 
 
Inhoud van de oefening 
De hond zal worden geplaatst achter de startlijn, op een centraal gemarkeerd door 
loodrechte lijn. Op het signaal van de keurmeester, wordt de hond vooruitgestuurd en de 
hond moet rechtdoor gaan over de finish lijn. Als de hond de finish lijn overschreden is, 
wordt hij door de geleider onmiddellijk terug aan de voet geroepen of fluiten. 
 
 
 



Sancties 

Bevel met stem “en” gebaar. -2 
Elk extra commando te sturen van de hond vooruit ( elk)    -4 
Hond zigzag, voor elke verandering van richting    -1 
Hond keert terug bij opdracht vooruit, elke keer   -2 
Vroegtijdig vertrek *voor teken van de keurmeester   -4 
                                *na het teken van de keurmeester   -2 
Hond gaat niet over de finish lijn    -12 
Extra commando’s met terugroepen van de hond    -2 
 
 

             4. Posities standen   
Niveau I                  10 punten 
Niveau II en III       20 punten  

                Punten toegekend Niveaus                                                                    I               II & III 

Voor de 3 (3 x 3) of 6 (3 x 6) uitgevoerde standen                                9 punten      18 punten. 
Voor het commando "VOET" aan het einde van de oefening               1 punt            2 punten. 

               Voorbeeld Een hond in niveau III 

- Zit, af, Sta goed = 9 
- 1m geavanceerd= 8 
- Af goed, dan terug aan de voet = 3 
- Punten totaal = 11 

Karakteristieken van de oefening. 
De oefening zal plaatsvinden op de grond. De hond en de geleider moeten 
elkaar kunnen zien op een afstand van 5, 10 en 15m, afhankelijk van het 
niveau. Het is toegestaan om de hond bij naam te roepen alvorens de 
positionering commando, maar het moet slechts eenmaal samen met het bevel 
worden gesproken. Zo niet, is het een dubbele opdracht. 

Voor elke positie, heeft de geleider recht op 2 extra commando's. Als de hond niet de 
positie na de 2 extra bevelen heeft uitgevoerd, wordt de oefening beëindigd en alle 
punten al toegekend worden gehouden. De hond die de positie verwacht, bij minstens 
één positie (dat die het net heeft verlaten), kan uiteindelijk weer één verliezen, als het 
een volgende positie inneemt. 

             Om een situatie te vermijden waar de hond het signaal uitvoert van de keurmeester, 
stellen we een "driehoek" systeem van signalen (de hond zijn gezicht uit de buurt van 
de keurmeester en elk van de drie posities worden geïllustreerd op een beweegbare 
drie- zijdig board). 

Inhoud van de oefening 

De geleider plaats zich met zijn hond in zit, op het vertrekpunt, hij geeft de positie 
commando’s op teken van de keurmeester en verlaat dan de hond na het blijf commando. 
De geleider moet altijd zijn hond kunnen zien tijdens de uitvoering van de oefening. In 
het begin, de hond wordt geplaatst in de stand, zit of af, op aanwijzing van de 
keurmeester. In niveau I wordt elk positie één keer uitgevoerd. In niveau II en III worden 
de drie standen/ posities twee keer uitgevoerd op het signaal gegeven door de 
ringcommissaris.  
 
 



Sancties                                                                                          niveau I     II en III 

* Hond veranderd van positie vanaf het begin                                      -2                  -2   
* Hond voert positiecommando niet uit            -3                  -3 
* Hond komt richting de geleider, per meter              -1                  -1 
* Hond komt terug naar de geleider voor het einde van de oefening   -1                  -2 
Het verliest de punten van terugroepen, maar behoud de punten behaalt voor verandering 
van posities. 
 
 

5. Voedsel weigeren 
Niveau II en III, 10 punten 
Niveau I,              5 punten 
 
Karakteristieken van de oefening 
In niveau II en III, zes verschillende soorten voedsel, gekozen door de keumeester zullen 
worden geplaatst op de grond. 
In niveau I, zal er niets worden geplaatst.  
Het is verboden om voedsel te plaatsten dichter dan 5 meter van de kleine blokjes in de 
oefening “opzoeken van het voorwerp” Hetzelfde geldt voor de binnenzijde van de 2 
meter cirkel, gebruikt bij de oefening “bewaken van een voorwerp”. 
Het weigeren van voedsel is een oefening op zich, en kan niet worden uitgevoerd, tijdens 
een andere oefening. 
 

Inhoud van de oefening 
In niveau I, wordt er alleen één stuk voedsel geworpen tijdens de obedience oefening, op 
de plaats en moment gekozen door de keurmeester.  
In niveau II en III, worden er twee stukjes voedsel geworpen ( afzonderlijk of samen) 
tijdens de obedience oefening, op de plaats en moment gekozen door de keurmeester.  
Het voedsel moet hetzelfde zijn voor alle honden. 
 

Sancties                                                                                  niveau 1        5iveau II & III 

De hond likt. Eet, of pakt het voedsel in zijn bek                          -5                    -10 
De hond verplaatst zich wanneer het voedsel wordt geworpen. 
Per meter                                                                                         -1                    -1 
De geleider komt tussen of belet                                                    -5                    -10 
De hond verplaatst zich tijdens het gooien van het voedsel 
tot 3 meters, per meter                                                                    -1                    -1 
De hond verplaatst zich bij terugkeer van de geleider: 
(volgens de appreciatie van de keurmeester)                                 -2                     -2 
 

6. Apporteren van geworpen voorwerpen 
12 punten 

 

Karakteristieken van de oefening 
De tijd wat staat voor het apporteren van de voorwerpen is 15 seconden. Het voorwerp 
wordt geloot voor de aanvang van de oefening uit een lijst voorgesteld door de 
keurmeester ( halter, kegel, plastieken fles, handtas, bandjes, ….) De voorwerpen moeten 
door de hond met zijn bek kunnen worden vastgenomen en maximaal 1 kg wegen. Elk 
voorwerp van glas of ijzer is verboden. 
 
Inhoud van de oefening 

Op het signaal van de keurmeester, wordt het voorwerp weggegooid op minstens 5 meter 
van de hond. Na de keurmeester zijn signaal, mag de geleider de hond een commando 
geven om het voorwerp te apporteren. Eén enkel commando voor het apporteren is 
toegestaan. De geleider zal wachten op het toetersignaal dat het einde van de oefening 
aanduidt, alvorens zijn plaats te verlaten. 
 



Sancties 

Bij commando of onregelmatig commando                         -12 
Commando met stem en een gebaar                                     - 2 
Het voorwerp is niet geapporteerd binnen de 15 sec           -12 
De hond start: 
a) Voor het signaal van de keurmeester                                -4 
b) Na het signaal van de keurmeester                                   -2 
De hond speelt of kauwt met het voorwerp                          -1 
De hond laat voorwerp vallen tijdens apporteren per keer   -1 
Voorwerp geapporteerd, zonder zit                                      -1 
 
 

7. Het zoeken van een voorwerp 
Niveau II en III 15 punten 
 

Karakteristieken van de oefening  
Tijd toegestaan voor de oefening 1 minuut. 
Het voorwerp moet klein, nieuw stukje hout, genummerd, 15 cm lang en 2 cm dik zijn. 
( voor de hond wat een lange snuit heeft) wordt het gekozen door de geleider uit een reeks 
identieke voorwerpen, alle genummerd. In het begin van aanmelding bij de tafel van de 
keurmeester, heeft de geleider het voorwerp gepakt en in zijn lege zak gedaan, en het 
nummer doorgeven aan de keurmeester. Alle deelnemers hebben het voorwerp gedurende 
eenzelfde tijdspanne in hun bezit. Identieke, ongenummerde voorwerpen zijn bestemd om 
in de buurt van dat van de deelnemer te worden gelegd. Het voorwerp moet worden 
geplaatst zonder het te laten zien aan de hond. Het blokje moet logische wijze bereikbaar 
zijn. Geen enkele afleiding is toegestaan tijdens de oefening. De ongenummerde 
afleidingsvoorwerpen wat opgepakt is door een andere hond, moet worden vervangen, en 
ongenummerde afleidingsvoorwerpen worden op een bord gelegd aan het eind van de 
oefening, om te voorkomen dat zij te veel ter hand genomen worden. 
 
Inhoud van de oefening  

Ieder geleider zal zijn hond afleggen op een door de ringcommissaris aangeduide plaats 
alvorens zijn voorwerp te gaan neerleggen in het zicht van zijn hond, op een afstand van 
30 meter fictief vierkant met 1m x1m. 
Terwijl de geleider terug naar de hond keert, zullen andere identieke voorwerpen worden 
neergelegd in de nabijheid van het eerste voorwerp ( min.25cm) in het vierkant. Er zijn 3 
voorwerpen voor niveau II en 4 voor niveau III. 
Op het signaal van de keurmeester stuurt de geleider de hond om het voorwerp op te 
zoeken, met het commando “zoek en apport”. Eén enkel commando met stem mag er 
gegeven worden. De geleider, wat toegestaan is mag zijn handen laten beruiken door de 
hond, voor het commando, om de hond te laten begrijpen de gevraagde opdracht. 
De geleider zal het aangebrachte voorwerp aan de ringcommissaris overhandigen, voor 
controle door de keurmeester. 
 
Sancties 
Commando’s met stem en gebaar                                                  -2 
Bij commando met het sturen naar.     -15 
Voorwerp buiten de tijd, of niet aangebracht                                 -15 
De hond start: 
a) Voor het signaal van de keurmeester                                         -4 
b) Na het signaal van de keurmeester                                            -2 
De hond kauwt op het voorwerp                                                     -1 
De hond laat het voorwerp vallen tijdens apporteren, per keer       -1 
De hond heeft het voorwerp afgegeven maar zit niet                        -1 
De hond verplaatst zich voordat de geleider terug is  
(meer dan 2 meter)                                                                           -15  
 



 

V. Springoefeningen 
In niveau I mag de deelnemer kiezen welke van de 3 sprongen wordt uitgevoerd. Hij moet 
aan de keurmeester vermelden de keuze van de sprong bij aanmelding/presentatie. In 
niveau II , is de haag verplicht ( 20 punten) en de geleider mag kiezen tussen de schutting 
( 2.10m = 15 punten) of de lengtesprong ( 3,5 m = 15 punten). 
 
Zie algemene voorschriften voor het plaatsen bij alle oefeningen. 
De onderstaande voorschriften gelden voor de drie sprongen ( schutting, lengtesprong, 
haag).  
De geleider plaats zijn hond op de gewenste afstand voor het obstakel. De geleider neemt 
direct plaats op de aangeduide hoek, links of rechts naast de schutting, lengtesprong, haag. 
Als de hond zijn plaats verlaat voor het commando, zodat de geleider de hond terug op 
zijn plaats moet zetten, is dit het verlies van een poging en een bestraffing. 
De hond heeft recht op drie pogingen voor de schutting en de lengtesprong, die enkel een 
heen sprong bevatten.  
Voor de haag, heeft de hond drie pogingen, heen en terug. Als de hond mist of weigert de 
terug sprong, zal de geleider zijn hond terug op exact dezelfde plaats afzetten waar de 
hond is gestopt. De geleider zal terug keren naar zijn positie voor de haag en wachten op 
het signaal van de keurmeester om zijn hond opnieuw te bevelen.  
Als de hond een sprong mist, maak niet uit welke, kan de geleider geen hogere of lagere 
hoogte aanvragen. 
Het commando mag alleen met stem worden gegeven. Elke begeleide teken, of beweging 
van het lichaam wordt bestraft, maar de geleider mag met de blik volgen op een 
natuurlijke houding, zonder te verstijven. 
 

Na iedere sprong, kan de geleider een commando geven met zijn stem aan de voet of te 
laten blijven achter het toestel. Als hij de hond het commando blijf heeft gegeven, moet 
de geleider zijn hond ophalen. In het tegengestelde geval, heeft de hond 10 seconden om 
aan de voet te komen, met of zonder commando, anders wordt het bestraft. Er zal ook een 
bestraffing zijn als de hond niet achter de sprong blijft, ondanks het commando. 
De geleider zal wachten op het toeter signaal wat aangeeft einde oefening voor hij het 
springtoestel verlaat. De geleider mag niet zijn hond de sprong tonen voor de oefening. 
 

 

 

1. Schutting 15 punten 
Reglementaire hoogten en punten 

Hoogte (m)   1,80    1,90   2,00   2,10   2,20    2,30 
Niveau I        15   
Niveau II       12       13      14     15 
Niveau III      5         7        9       11     13         15 
 
In niveau I, slechts één hoogte 1,80 m = 15 punten. 
 
Karakteristieken van de oefening 
De schutting is vervaardigd uit één stuk vanaf de grond tot een meter hoog, dan op elkaar 
geplaatste ruwe planken 10cm breed 27 a 30 mm dik, onafgewerkt. De schutting kan 
1,50m a 1.90 m breed zijn. Om de hond toe te staan te springen, heeft een helling  
vast aan de post van 1,70m hoog, en op de grond ongeveer 1,20  m van de muur. Latten 
zijn geplaatst om de 30 cm om de hond zijn afdaling te breken. De schuine helling 
ondersteunt ook de schutting. Om het gemakkelijk te verplaatsen is de schutting aan 
balken bevestigd, de vorm van een omgekeerde T. Er is geen terugsprong, dus heeft het 
geen hek erachter. 
 
 
 



2. Lengte sprong  
Niveau  III       20 punten 
Niveau I  & II  15 punten 
 

Reglementaire lengte en punten 

Lengten (m)        3,00      3,50     4,00 
Niveau I              15 
Niveau II             10         15 
Niveau III            12         16       20 
 
In Niveau I, slechts één lengte 3,00 m = 15 punten. 

 

Karakteristieken van de oefening 

Deze oefening leidt niet tot een sloot, het is gemaakt van een frame met drie planken. De 
eerste is 2m lang en 100cm hoog, verbonden met twee planken aan de zijkanten, elk 3 m  
lang en 100 cm hoog vooraan, en 200 cm hoog aan de andere kant en vastgemaakt aan de 
grond met een metallic vierkant om te voorkomen dat het zwaait. 
 
Dit frame heeft gekleurde elastische banden, die zijn bevestigt aan de zijbalken om de 30 
cm langs de lengte van de zijden. 
 
Zonder in het frame te lopen, zal de hond moet springen over een beweegbare wip 'key', 
1,95 m lang m lang en 1 m breed in het midden, wat dus toelaat dat zij min of meer in het 
frame kan glijden zonder de zijkanten te raken. Men kan op deze wijze een sprong van 3 
en 3,50 m bekomen. 
 
Voor het maken van een sprong van 4 m, volstaat het om de horde uit het frame te 
plaatsen. Deze horde moet zodanig geplaatst worden dat de lage zijde op de grond rust en 
de hoge zijde zich 30 cm boven de grond bevindt. De hond die door het frame loopt 
alvorens over de horde te springen, wordt bestraft met 4 punten plus een verliesbeurt 
evenwaardig aan een weigering. Hij moet de sprong hernemen. 

 

 

3. Haag 
5iveau II en III 20 punten  

5iveau I 15 punten 

 

Reglementaire hoogten en punten 

Hoogte (m)       1,0    1,1   1,2  
Niveau I            15  
Niveau II & III  12     16    20  
In Niveau I, slechts een hoogte: 1 m = 15 punten (7,5 + 7,5) 
 
Karakteristieken van de oefening 

De hindernis is gemaakt van een beweegbaar paneel, 1,5 m breed en 60 cm hoog, 
uitgerust met draaipunten vast gelast aan de ondersteun. Het paneel is bekroond met een 
tourniquet van dezelfde breedte en 30 cm in hoogte. Het moet vallen bij het minste effect 
en geen gevaar geven hoe dan ook aan de hond. Het moet instelbaar zijn voor de vereiste 
hoogte. Er zal geen greppel voor of achter de horde zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoud van de oefening 

Zodra de hond de sprong heeft begaan in het gaan, mag de geleider slechts één 
commando geven om de hond te houden in de opgegeven positie bij de landing. Als het 
commando wordt gegeven door stem met een gebaar, is dat 2 punten boete. Op het 
signaal van de keurmeester “toelating van een terugkeer sprong”de geleider mag slechts 
één commando geven voor dit, hoewel het kan worden gegeven door zowel stem en 
gebaar. Alle extra commando's voor de positie of positie te houden zal worden bestraft. 
 
Na de terugkeer sprong de geleider mag één optionele commando geven om de hond aan 
de voet te roepen. 
 

Sancties (voor alle 3 sprongen) 

 

Beginnen vóór signaal (plus verlies van 1 poging) -4 
Start na signaal -2 
Commando door stem met gebaar -2 
Weigeren of eromheen gaan, heen of terugsprong -4 
Het stoten tegen de planken, heen of terugsprong -2 
Niet de positie achter de hindernis nemen ( als daar een commando voor is gegeven) -2 
Enige extra commando voor de positie, plaatsing, terugroepen -2 
Enige extra commando sturen -5 
De hond gaat niet terug aan de voet binnen 10sec. -2 
Enige onregelmatige commando resulteert in een boete aan de overeenkomstige punten. 
 
Sancties (Alleen de haag)  
Positie commando door zowel stem met gebaar, na de heen sprong -2  
Hond raakt de hindernis, heen of terugsprong -1  
Hond zet zich af op de hindernis, zelfs als het niet valt -2 
 
 

VI. Bijtoefeningen 
 
1. Frontaanval met stok 
Niveau I                       zonder hindernis         50 punten 
Niveau II                     met hindernis              40  punten 
Niveau III                    met hindernis              50 punten 
 
Punten verdeling 

• Vertrek                10 punten 
•  Aanval                30 punten  ( 20 in II ) 
• Lossen en terug  10 punten 
 
 

Karakteristieken van de oefening 
• Duur       10 seconden 
• Afstand  30 m ( niveau I ) 
                     40 m ( niveau II ) 
                     50 m ( niveau III ) 

 
Toegestaan: 

Hindernis, verzet, bedreiging, intimidatie, charge op de hond ( 2 passen maximum), 
ontwijking tijdens de aanval als de hond gelost heeft. Een toebehoren kan gebruikt 
worden in plaats van de stok tijdens de aanval met obstakel. In niveau I moet de arm 
toegankelijk blijven voor het bijtwerk van de hond. 
 

 



5iet toegestaan: 

Ontwijken bij de ingang, slagen op de hond, elke houding of beweging van de pakwerker 
die de hond zou kunnen pijn doen. Gebeurt dit toch, wordt de pakwerker onmiddellijk van  
het terrein verwijderd en wordt er een verslag van opgemaakt. 
 

Hindernissen: 

* Waterbak ( van plastiek ) met een maximum waterpeil van 20 cm. 
* Strobalen 
* Opgestapelde of rechtopstaande autobanden 
* Verticale strips aan een portiek bevestigd 
* Net 
Behalve voor de waterbakken of de platte hindernissen met 25 cm maximum hoogte, 
mogen deze hindernissen de 80 cm breedte niet overschrijden. De banden, strobalen of 
netten mogen de 80 cm hoogte niet overschrijden. De lengte van de hindernissen zal 8 a 
10 meter zijn. Zij moeten de keurmeesters toelaten de houding van de hond te beoordelen 
bij de aanval. Geen enkel soort hindernis mag het risico inhouden dat de hond zich kan 
blesseren of pijn doen. In de geest van deze oefening is de hindernis bestemd om de hond 
af te remmen met het doel zijn moed te testen tegenover een toebehoren of een stok bij 
een verminderde snelheid. De geest die bestaat om het obstakel te associëren met een af 
remmer moet gerespecteerd worden en nooit een gevaar opleveren. De pakwerker moet 
zich 3 m achter het obstakel plaatsen in het midden ervan. 
 
Inhoud van de oefening  
* Zie algemene voorschriften bij plaatsing 
* Omdat er nooit verwarring in de geest van de hond zou zijn in verband met het aan te 
vallen doel, zal de zich achter het obstakel bevindende pakwerker alles doen om zich 
kenbaar te maken voor het vertrek van de hond. Indien nodig laat de keurmeester de 
pakwerker van op 10 a 20 meter vertrekken en geeft hij toestemming tot het opzenden 
van de hond zodra de pakwerker achter het obstakel staat. Om zich op zijn plaats te 
begeven zal de pakwerker, telkens als het mogelijk is, het obstakel overschrijden. 
* De pakwerker moet zich tussen 3 en 5 meter bevinden in functie van de snelheid van de 
hond, om een te grote schok te vermijden en de geest van het reglement te bewaren. 
* De pakwerker zal slechts ophouden met werken op het bevel van de terugroeping. Dit 
onbeweeglijk worden gebeurt onmiddellijk en volledig. 
 
 
Strafbepalingen    niveau                                                      I&III             II 
* Te vroeg vertrek voor signaal van de keurmeester ( plus -5 A.H.)   -10                    -10 
( -5 in algemene houding bovenop). 
* Tweede te vroeg vertrek voor de toelating                                        -50                    -40 
* Te vroeg vertrek na het signaal van de keurmeester                         -5                      -5 
* Extra commando om aan te vallen ( slechts één )                             -10                    -10 
* Elk onregelmatig gedrag voor vertrek of tijdens de oefening           -50                    -40 
* Per seconde niet in beet                                                                     -3                      -2 
* Vlugge verandering van bijthouding                                                 -1                      -1 
* Per bijkomende sec na het bevel tot lossen                                       -2                      -2 
( één seconden is toegestaan aan de hond om zich los te maken) 
* Nabeet na het lossen                                                                          -2                      -2 
* Extra commando voor terugkomst ( slechts één )                             -5                      -5 
* Bij terugroepen niet in beet ( plus de seconden niet in beet)            -5                       -5 
* Geen terugkomst binnen 30 seconden                                              -10                     -10 
* Elke onregelmatige houding na het lossen                                       -10                     -10 
* Hond vertrekt niet of bijt niet ( hond kan de onderbroken               -50                     -40 
(aanval niet uitvoeren of verliest de reeds behaalde punten ervan )                                    
* De geleider verlaat de vertreklijn tijdens de aanval                          -50                    -40 
( een zijwaartse verplaatsing achter de lijn is toegestaan om beter 
De hond te kunnen zien maar hij moet verplicht stilstaan voor het 



Beëindigen van de oefening. 
* Geleider gebruikt de aanval als training                                            -50                   -40 
* Hond aarzelt voor de hindernis                                                          -5                     -5 
* Hond ontwijkt het obstakel                                                                -15                   -10 
( de hond die de hindernis ontwijkt bij de terugkeer zal niet worden bestraft) 
 
 

2. Frontaanval met toebehoren       
Niveau III      50 punten  
Niveau I & II 40 punten 
 
 
Karakteristieken van de oefening  

             * Afstand 30 meter 
             * Alle voorschriften van deze aanval zijn identiek met deze van de frontaanval met stok. 

* Toegestane toebehoren ( zij zijn enkel voorbestemd om de hond te impressioneren): 
- takkenbos, ratel, doeken, krant, plastieken zak, of stuk plastiek, plastieken emmer ( leeg 
of gevuld) 
- Alle lawaaimakende benodigdheden ( maar onschuldig) enz. 
* Het gebruikte toebehoren voor deze aanval mag de hond niet volledig aan het oog 
onttrekken tijdens de beet. 
 

Inhoud van de oefening  

Identiek aan deze van de aanval met stok 
De pakwerker moet tijdens de aanval het toebehoren gebruiken om de moed van de hond 
te testen maar niet om een ontwijking ermee uit te lokken. 
 
Strafbepalingen ( identiek met deze van de aanval met stok) 
 
 

3 Bijtende vluchtaanval  
Niveau II & III 30 punten  
Niveau I            50 punten 
 
Puntenverdeling 

Niveau                                 I                           II & III 
* Vertrek                             10 punten             10 punten 
* Aanval                              30 punten             10 punten 
* Lossen en terugkeer         10 punten             10 punten 
 
Karakteristieken van de oefening  
Afstand: 30 a 40 meter 
Duur: 10 seconden 
 
Inhoud van de oefening  

Zie algemene voorschriften voor het  plaatsen  
De pakwerker vlucht zonder zich om te keren of ontwijkingpogingen. Hij zal gewapend 
zijn met een revolver en zal twee keer schieten tijdens bijtwerk van de hond.  
Hij zal zich hevig verweren zonder brutaliteit om het bijtwerk aan te tonen. 
Hij staat volledig onbeweeglijk en onmiddellijk stil op het bevel to ophouden door de 
geleider gegeven. 
 
 
 
 
Strafbepaling ( identiek met deze van de aanval met stok) 
 



 

4.  Onderbroken vluchtende aanval  
Niveau III  30 punten  
 
Puntenverdeling  

* Vertrek 10 punten 
* Aanval   20 punten  
* De onderbroken aanval zal beoordeeld worden op een derde van de punten behaald op 
de andere frontaanvallen ( basistotaal : 30 + 30 = 60 + de punten van het vertrek : zie 
voorbeelden) 
 
Karakteristieken van de oefening  

* Afstand 30 a 40 meter 
* Iedere deelnemer heeft door lottrekking voor zijn eigen hond de volgorde van de twee 
vluchtende aanvallen bepaald. Deze trekking is enkel bij de keurder bekend. De 
pakwerker weet niet of het om een onderbroken aanval gaat. De onderbroken aanval kan 
niet worden uitgevoerd als bij eender bijtende aanval de hond niet heeft gebeten. Als de 
onderbroken aanval reeds werd uitgevoerd, dan wordt hij geannuleerd. 
 
Inhoud van de oefening  

* Zie algemene voorschriften voor de plaatsing  
* Als het over een onderbroken gaat, zal de verantwoordelijke voor de lokazen, op 
aanwijzing van de keurder, een rode vlag tonen nat het vertrek van de hond en de 
ringcommissaris raakt in de seconde die erop volgt de schouder aan van de deelnemer, 
zodat deze zijn hond kan bevelen om niet te bijten. Voor een vluchtende bijtende aanval 
toont hij een groene vlag. 
* De pakwerker blijft verder vluchten na het terugroeping commando, zonder van 
houding te veranderen, noch de hond uit te dagen, noch een schot af te vuren. 
 
Strafbepalingen  

* Vertrek: zie strafbepaling andere aanvallen. 
* De hond bijt                                                                  -30 
* Terugroeping op 3 m                                                    geen strafpunten 
* Per bijkomende meter                                                   -2 
* Extra commando ( slechts één ) bij de terugkomst      -5 
als de hond binnen straal van 5 meter van zijn geleider  
terugkomt. 
* Indien de hond buiten de  straal van 5 m komt 
(extra commando verboden) hij behoud de behaalde 10 punten 
van de start)  
 
1

ste
 voorbeeld         

Punten behaald  28 + 26  = 54 / 3 = 18 
Punten van het vertrek + 10 
Maximale punten = 28 
Afstand bij terugroeping 5 m  -4 
Punten voor de onderbroken aanval = 24 
 
2

de
 voorbeeld         

Punten behaald 30  + 30 = 60 / 3 = 20 
Vroegtijdig start na signaal 10 – 5  + 5  
Maximale punten = 25 
Afstand bij terugroeping 2 m  -0 
Punten voor de onderbroken aanval = 25 
 
 
 



 
 
3

de
 voorbeeld  

Punten behaald 30 + 30 = 60 / 3 = 20 
Punten van het vertrek + 10 
Maximale punten = 30 
Afstand bij terugroeping 4 m  - 2 
Terug meer dan 5 m afstand   - 20 
Punten voor de onderbroken aanval = 8 
 
 

5. Zoek en Escort / opbrengen  
Niveau II en III 40 punten 
 
Punten verdeling 

* Ontdekken/ gevonden  10 punten  
* Escorteren /opbrengen  30 punten  
 
Karakteristieken van de oefening    
* Aantal schuilhokjes: 6 vaste plus één verplaatsbaar ten dienste van de jury 
* Toegekende tijd voor het ontdekken / vinden en aanblaffen : 2 a 3 minuten naar 
beoordeling van de jury, afhankelijk van de oppervlak van het veld. Het is belangrijk dat 
de keurmeester of een lid van de jury wordt geplaatst waar hij kan zien wat er gebeurt in 
schuilhokje. In feite, als de hond niet waakzaam is, kan de rechter toestaan om de 
pakwerker te laten vluchten, en de meters vlucht zullen in rekening worden gebracht. De 
pakwerker moet absoluut het door de keurder opgelegde parcours volgen om iedere hond 
gelijk te behandelen. Zijn lopen moeten natuurlijk en zijn houding zo identiek mogelijk in 
de richting van alle de honden zijn, zonder provocatie van zijn kant. Hij moet proberen 3 
keer te ontsnappen, op zijn eigen initiatief, volgens het gedrag en de waakzaamheid van 
de hond, onafhankelijk van de mogelijk ontsnappen uit schuilhokje. In het geval de hond 
de waakzaamheid verliest na de derde vluchtpoging kan de keurmeester deze houding 
sanctioneren en een bijkomende vluchtpoging aanvragen. 
* Deze oefening moet aantonen bekwaamheid en  het vermogen van de hond om een 
vluchtende wetsovertreder te beletten van het vluchten, en de pakwerkers moeten 
handelen in deze situatie als een gevangene die probeert te ontsnappen. 
* Tijdens de voorstelling door de witte hond, legt de keurmeester de houdingen en het 
gedrag op aan de pakwerker, bepaalt hij het parcours en controleert hij de goede 
overeenkomst tussen de geest van de oefening en de uitvoering ervan. 
* Het gebruik van sprongen om de vluchtpogingen uit te lokken  is verboden.  
* De obstakels die voor afleiding zorgen mogen gebruikt worden tijdens de opbrengen/ 
escorteren, maar zij mogen nooit tussenkomen in meer dan twee vluchtpogingen. 
* Blijf commando bij het doen ophouden van de vluchten zijn verboden. Het commando 
om te stoppen bestaat uit naam van de hond gevolgd door een ander woord volgens keuze 
van de geleider.  
 
Inhoud van de oefening  

Zie algemene voorschriften voor de plaatsing. 
* De geleider en zijn hond verlaten het terrein onder begeleiding van de ringcommissaris. 
Zij komen terug op na het toetersignaal door de keurmeester gegeven wanneer de 
pakwerker zich heeft verborgen. Na de ontdekking en als de hond oplettend is nadert de 
geleider, na toestemming van de keurder laat hij de pakwerker het schuilhokje verlaten. 
Hij moet lopen zonder dat zijn tempo; indien de geleider naar het schuilhokje loopt zal 
dat bestraft worden in algemene houding. Daartegenover als de hond de zone van 
oplettendheid, op de grond getekend, verlaat, mag de keurder de pakwerker laten vluchten.  
Indien de hond niet gevonden heeft binnen de toekende tijd, wordt de oefening 
geannuleerd. Als de hond vindt maar niet aanblaft binnen de aangeduide tijd, verliest hij 
de punten van de ontdekking, maar zijn geleider mag, op teken van de jury, naar het 



schuilhokje komen voor het vervolg van de oefening. Zolang de hond de aanwezigheid 
van de pakwerker niet gesignaleerd heeft al blaffend, mag de keurder de pakwerker niet 
laten buitenkomen zelfs niet als de hond voor de pakwerker passeert en zijn opzoeken 
verder zet. Er zal hem de reglementaire tijd van het opzoeken worden toegekend. Als de 
hond terugkomt bij zijn geleider en dit in een straal van 3 m en voor het einde van de 
reglementaire tijd, kan deze hem een tweede commando tot het opzoeken geven dat 
echter zal worden bestraft. Als de hond de pakwerker in het schuilhokje bijt, of hij nu 
geblaft heeft of niet, verliest hij 5 punten. Als de hond zijn geleider verwittigt zonder 
gevonden te hebben, wordt hij bestraft met 5 punten.  
* Tijdens het parcours mag de pakwerker ontwijkingen gebruiken tijdens de 
vluchtpogingen om te proberen te ontsnappen en om een zo groot mogelijk afstand tussen 
hem en de hond te maken. Er is  één meter  toegestaan voor de vlucht. Hij zal niet stoppen 
tijdens de vlucht tot op het commando van de geleider dat volgt op de toeter van de 
keurder, 3 seconden ongeveer na het grijpen. 
* De meters vlucht met de hond in beet, zullen niet bestraft worden maar indien de hond 
loslaat voor het commando van de geleider, zal de pakwerker verder vluchten. De 
pakwerker mag niet het lopen hervatten na een out commando” behalve op de signaal van 
de keurmeester. Gedurende de gehele escorte moet de geleider ten minste 3 m blijven 
staan van de pakwerker, achter of naast hem, maar nooit voor hem. 
* De keurmeester duidt het einde van de oefening aan met enkele achtereenvolgende 
toeterstoten. De geleider beveelt “halt”en de pakwerker staat stil. Tijdens de stop van het 
opbrengen moet de hond een strenge bewaking uitvoeren met dezelfde strafbepalingen als 
deze voor het verdedigen van geleider. De geleider roept de hond aan de voet en stelt zich 
opnieuw beschikking van de ringcommissaris. 
 
 
Strafbepalingen bij het opzoeken en opbrengen 

* extra commando (één enkel) bij het opzenden                        -10 
* Hond vertrekt niet, niettegenstaande het tweede bevel           -40 
* Hond vindt niet binnen de tijd                                                 -40 
* Hond blaft niet binnen de tijd                                                  -10 
* Hond bijt in het hokje                                                              -5 
* Hond bewaakt niet in het hokje: per meter vlucht                   -1 
* De geleider loopt naar het hokje: ( in algemene houding )     -2 
* Nabeten tijdens het opbrengen en na beëindiging: per keer    -2 
* Bij commando’s  bij het lossen : per keer                                -2 
* Hond laat vluchten: per meter                                                  -1 
* De geleider is niet op 3 meter tijdens het opbrengen               -10 
* Geleider hindert pakwerker tijdens de vlucht                          -30 
* Hond bewaakt niet streng gedurende seconde                         -5 
* Hond verwittigt geleider zonder te hebben ontdekt                 -5 
 
 

6. Geleider verdediging   30 punten  
* Duur van de oefening: 10 seconden  
* De oefening is gebaseerd op 5 principes: 
1. Er zal steeds een voorafgaande ontmoeting zijn ( een handdruk ) tussen de pakwerker             
en de geleider, met of zonder gesprek. De geleider zou de begroeting van de pakwerker 
kunnen beantwoorden ( maar met een doodgewone intonatie ). 
2. De voor de hond veroorzaakte moeilijkheden zullen in stijgende lijn zijn volgens het 
Niveau ( I, II, III ). 
3. In alle niveaus zal de overval door de pakwerker klaar en duidelijk zijn en gebeuren 
met beide handen. 
4. Op het ogenblik van de overval blijven de pakwerker en geleider onbeweeglijk 
gedurende 2 seconden. Als de hond niet bijt binnen 2 seconden, zal de keurder de 
oefening stop zetten. 
5. De hond mag slechts reageren als zijn geleider wordt overvallen. 



 
* De handdruk moet gegeven worden door de pakwerker die de overval zal uitvoeren. 
* De scenario voor Verdediging van de geleider, alsook het los volgen, zal worden   
uitgelegd aan alle deelnemers slechts eenmaal, tijdens het optreden van de witte hond. 
Wijzigingen en aanvullende inlichtingen kunnen worden gegeven na de optreden van de  
witte hond, op verzoek van een vertegenwoordiger van de deelnemer. 
* Het gebruik van accessoires mag geen uitdagingen zijn voor de hond noch voor de 
geleider en mag geen aanleiding kunnen geven tot het zich verdedigen of te anticiperen 
op de verdediging van de geleider. 
* De pakwerker moet de geleider vastgrijpen en vasthouden gedurende 2 seconden, 
gedurende welke tijd de hond moeten bijten. 
* Tijdens de verdediging van de geleider, moet de geleider tenminste 3 meter afstand van 
de pakwerker houden, tot aan de stopzetting en de terugkeer aan de voet. 
 
Inhoud van de oefening 
* Zie algemene voorschriften voor de plaatsing. 
*Afwikkeling van de oefening aan de hand van enkele voorbeelden van mogelijke 
situaties: 
- eenvoudig gesprek, na de ontmoeting door de pakwerker en de geleider en beëindigend 
met een overval. 
- na het gesprek een verwijdering van de pakwerker die terugkomt om de geleider te 
overvallen zonder aarzeling. 
- idem, maar de pakwerker gebruikt een list om de oplettendheid van de hond te testen. 
De pakwerker toont agressie naar een derde persoon, om te proberen een vroegtijdig 
reactie uitlokken van de hond. 
- derde partij doet alsof hij een gevecht begint met de geleider zelf. 
- de pakwerker overvalt de geleider in een situatie die gelijkt op een dagelijks realiteit. 
* De keurmeester geeft een toeterstoot om de stopzetting toe te laten. De hond moet nog 
scherp bewaken gedurende 5 seconden, de keurder duidt het einde van de oefening aan en 
de geleider roept zijn hond aan de voet. 
 
Strafbepalingen 

* Geleider praat met de hond na het commando aan het begin van de oefening  -30  
* Hond bijt vóór of tijdens de ontmoeting of het gesprek                                     -30  
* Hond bijt na de ontmoeting, maar vóór de overval, bestraft per meter van  
de plek bestemd voor de overval.                                                                          -2  
* Hond beweegt weg van de geleider zonder bijten, op elk moment  
(bij een meter vergoeding) boete per meter                                                           -1  
* Hond verlaat de geleider, meer dan 10 meter                                                     -30  
* Hond valt de derde persoon aan                                                                          -30  
* Hond verdedigt niet in de loop van de 2 sec                                                       -30  
* Geleider moedigt zijn hond aan, geen verblijf van 3 m afstand tijdens de  
defensie, of wanneer de "out" commando gegeven                                               -30  
* Nabijten na het lossen, per beet                                                                           -2  
* Hond komt niet terug binnen 10 seconden van het terugroepen commando      -5  
* Hond bewaakt niet scherp gedurende 5 seconden                                               -5  
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Bewaking een object Level III 30 punten 
 
Karakteristieken van de oefening 

* Het voorwerp zal in het midden van een cirkel met een straal van 2 meter 
geplaatst worden. Een tweede concentrische cirkel met een straal van 5 meter 
zal getrokken zijn. De keurmeester kan één of twee pakwerkers gebruiken 
maar achter elkaar. De ene als de andere moet zich op minstens 10 meter 
bevinden van het voorwerp terwijl zijn collega werkt. Hoe het ook zij, drie 
pogingen tot het bemachtigen van het voorwerp zijn verplicht. De strafpunten 
worden bij elkaar geteld en zijn identiek voor de drie pogingen volgens de 
gemaakte fouten. Als het voorwerp wordt weggenomen, of dat nu is in de 
eerste , tweede of derde poging, verliest de hond de 30 punten toegekend aan 
de oefening. 
* Tijdens één van de drie pogingen, die het zelfde zijn voor alle deelnemers, 
kan de pakwerker in overleg met de keurmeester daarvoor bestemde 
toebehoren gebruiken met het doel eventueel de aandacht van de hond af te 
leiden maar, zij mogen in geen geval dienen als schild of om de hond te 
beletten te bijten. Bij het verdedigen van het voorwerp is een niet 
doordringbaar voorwerp verboden. Het moet de hond toelaten erdoor te 
passeren. Het toebehoren mag niet identiek zijn aan andere reeds tijdens de 
wedstrijd gebruikte toebehoren. Het hulpmiddel mag niet met opzet 
achtergelaten worden in de 5 meter cirkel. In geval dat het gebruikte voorwerp 
verwarring voor de hond kan opleveren met het te bewaken voorwerp, zal het 
gebruikt worden tijdens de derde poging. De te bewaken voorwerpen die en 
gevaar kunnen inhouden voor de hond, zijn verboden. 
* Bij het rekening houden met de afstand waarop de hond bijt, zonder 
hulpmiddelen, is de afstand tussen het deel van de pakwerker  het dichtst bij 
de hond en de hond zelf, met hulpmiddelen is het deel van hulpmiddel het 
dichtst bij de hond waarmee rekening zal gehouden worden. 
* Wanneer de pakwerker het voorwerp gaat stelen moet hij een neutrale 
houding aannemen tot op 2 meter van de hond, behalve als de hond aanvalt 
( wettelijk verdediging )  
* Bepaling van de beet, voor het bewaken van het voorwerp moet het bepalen 
van het inbijten hetzelfde zijn als voor de onderbroken aanval en bij de 
ontdekking in het schuilhokje. 
* De op de grond getrokken cirkel zijn slechts aanknopingspunten die toelaten 
de afstanden te bepalen met betrekking tot de uitgangspositie van het 
voorwerp. Men moet dus in gedachten deze afstanden hermaken in functie van 
de positie van het voorwerp. 
* Voorbeeld: tijdens de laatste poging gaat de hond op 4 meter bijten en laat 
hij zich meeslepen op 6 meter, dit is een dubbele fout. 
1) de hond gaat bijten op 4 meter =  -5 
2) laat zich 2 meter meeslepen     =  -2 en dus een vermindering van 7 in totaal 
op het einde van algemene houding. 
* Indien daartegenover de hond zich van het voorwerp verwijdert voor de 
toeter die de terugkeer van de geleider toelaat is er een verlies van 1 punt per 
meter tot 10 meter en daarboven  = 0 punten  
 
 

                                                      



 
 

Inhoud van de oefening  

*  Zie algemene voorschriften voor de plaatsing  
* De geleider zal het voorwerp in het midden van de cirkel met 2 meter straal plaatsen en 
zal zijn hond bevelen om het te bewaken voor hij zich naar het schuilhokje begeeft, 
bestemd voor dit doel. 
* De pakwerker komt de buitenste cirkel binnen op een neutrale manier, zonder agressie 
of proberen de aandacht trekken van de hond. Indien deze toelaat dat hij binnen de 2 
meter zone komt, mag de pakwerker alle mogelijke listen, bedreigingen, intimidaties, 
ontwijkingen gebruiken teneinde de waakzaamheid van de hond af te leiden of om hem te 
overdonderen. De pakwerker heeft ongeveer 30 seconden om het voorwerp te grijpen.  
* Als de hond bijt, op welk moment dan ook, voordat de pakwerker het voorwerp kan 
aanraken of grijpen, moet hij de 2 seconden wachten alvorens zich op een normale manier 
te verwijderen of de hond mee te slepen als deze zijn greep behouden heeft. Als de hond 
gebeten heeft nadat het voorwerp gegrepen werd, moet de pakwerker het onmiddellijk 
terug neerzetten aan zijn voeten en te werk gaan als hierboven. 
* Als de hond het voorwerp in zijn bek houdt of tegenhoudt zelfs slechts met een poot op 
of in het voorwerp zonder de pakwerker te bijten als deze in contact is met het voorwerp, 
zal de pakwerker het voorwerp buiten de 2 meter cirkel trekken voordat de keurder de 
oefening zal laten stoppen, beschouwend dat het voorwerp niet efficiënt genoeg bewaakt 
is. 
* Om te bepalen op welke plaats de hond bijt, zal de keurder rekening houden met de 
positie van de pakwerker. Om te bepalen over welke afstand de hond zich laat meeslepen, 
zal de keurder rekening moeten houden met de positie van de hond, de vier poten uit één 
van de cirkels 
* De keurmeester zal altijd het recht hebben een straf in de algemene houding te bepalen 
als het bewaken van het voorwerp, zelfs uitgevoerd, niet als perfect kan beschouwd 
worden. 
 
Strafbepalingen 

* Hond bijt de pakwerker binnen de 2 m zone zonder dat hij het object heeft aangeraakt           geen straf 
* Hond bijt de pakwerker binnen de 2 m zone en laat zich meeslepen tot de cirkel, maar  
niet daarbuiten.                                                                                                                              geen straf 
* Hond bijt de pakwerker binnen de 2 m zone en laat zich meeslepen buiten de cirkel, per  
meter -1                                                                                                                                          -1 
* Hond bijt in de zone en laat zich meeslepen meer dan 5 m                                                        -15                   
* Hond laat zich meeslepen meer dan 5 m, en lost niet binnen 10 sec                                          -30  
* De hond laat het object nemen en verplaatsen, bijt dan ongeacht de afstand, binnen  
de cirkels, per meter                                                                                                                        -1  
* Hond laat het object nemen en verplaatsen, bijt dan, tussen de  5 en 10 m                                 -15  
* Hond laat het object nemen en verplaatsen, op meer dan 10 m                                                   -30 
* Hond gaat bijten in de toegelaten zone tussen 2 en 5 m                                                               -5 
* hond gaat bijten verder dan 5 m ( oefening afgelopen)                                                                -30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII - Tabel van Punten  
Om rekening te houden met een noodzakelijke progressie en de problemen geleidelijk, is 
het logisch om de organisatie van de proeven in 3 niveaus, waarbij elk een maximum van 
de punten:  
200 Punten in Niveau I  
300 punten in Niveau II  
400 Punten in Niveau III  
De onderstaande tabel geeft een handige notatie voor het voorgestelde totalen.  
 
Oefeningen 5iveau                                                                                       I       II       III  
Volgen aan de voet                                                                                         6        6        6  
Afwezigheid van de geleider                                                                        10      10       10  
Weigering van voedsel                                                                                   5      10       10  
Vooruit zenden                                                                                              12      12      12  
Ophalen van geworpen voorwerp                                                                 12      12      12  
Standen                                                                                                          10      20      20  
Zoek object -                                                                                                   -       15      15  
Sprong over Schutting                                                                                   15      15      15  
Sprong over haag                                                                                           15      20      20  
Versprong                                                                                                      15      15      20 
Front aanval met wapenstok (+ obstakels in II en III)                                  50      40      50  
Vluchtende bijtende aanval                                                                           50      30      30  
Verdediging van de geleider                                                                         30      30       30 
Opzoeken en opbrengen                                                                                 -        40      40 
Frontaanval met hulpmiddelen                                                                       -        40      50 
Onderbroken vluchtende aanval                                                                     -        -         30 
Bewaken van voorwerp                                                                                  -        -         30 
Totaal                                                                                                            200   300     400 

 

* oefeningen naar keuze 

Kwalificaties 

* 0 tot 299                   onvoldoende 
* 300 tot 319               voldoende 
* 320 tot 339               goed 
* 340 tot 359               zeer goed 
* 360 tot 400               uitstekend 

 

Bij identieke punten worden de honden volgens de volgende criteria gerangschikt: 
1. beste punten bij de bijtoefeningen 
2. beste punten bij de gehoorzaamheidsoefeningen 
3. beste punten bij de sprongen 

 

 

 

 



VIII.  Plannen van de  springtoestellen 

 





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. Afkortingen 

A.G      Allure Generale       Algemene houding 

Ech       Echelon(s)          Categorie(en) Niveaus 

H.A.      Homme d’attaque   Aanvalsman/ Pakwerker 

Kg         Kilogramme            kilogram 

M          metre(s)                   meter(s) 

Mn        minute(s)                 minuten 

S           seconde(s)               seconden 

P           point(s)                    punten 

Suppl    supplementaire(s)    bijkomende       

 

   IX - Slotbepalingen  

Voorzieningen 1995  

De huidige internationale regels voor Mondioring Mededinging (RCI-MR) werden besproken en 
goedgekeurd door de Commissie voor Working Dogs in een vergadering op 17 maart 2001  
op Nova Gorica, Slovenië.  

Alleen de bevoegde nationale vereniging mag testen in hun land toelaten-proberen. De 
samenlevingen van de verschillende landen hebben het recht te verbieden Mondioring in 
hun landen. In geval van een geschil in de interpretatie, is de Franse tekst toegepast.  

De Commissie voor de Working Dogs FCI  
 

Voorzitter: Eberhard Strasser  

17 maart 2001, Nova Gorica, Slovenië  

Dit RCI-MR is goedgekeurd door het Algemeen Comite van de FCI mei 2002  

(Weissbad). Het gaat in werking op 1 januari 2003.  

Vertaald juli 2003 


