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Commissie Werkhonden                                                    
Ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 

 
Technisch verslag behorende bij notulen (africhtingskeurmeesters) AK-bijeenkomst 14 juni 2019  
 
Algemeen  

• Honden mogen geen bandages of braces dragen.  

• Honden dienen een goede lichamelijke en fysieke conditie te hebben.  

• Alle honden bij een examen of wedstrijd moeten gechipt kunnen worden.  

• Tijdens de uitleg dienen de honden, in zit of af positie, zich rustig te gedragen.  

• Voor aanvang van het evenement dient het hondenlogboek op het secretariaat aanwezig te zijn.  
 
Afd. A: Speuren  

• Het is niet foutief als de hond, bij het benaderen van de aanzet, licht voor de geleider is, (maximaal 
een hondenlengte) zolang de hond maar rustig is. De hond mag niet aan de halsketting worden 
vastgehouden.  

• Bij het apporteren van het voorwerp geldt de maximaal drie commando’s regel.  

• Wanneer de lijn vast komt te zitten of de hond reageert op wild mag de hond, na toestemming van de 
AK, onder controle worden gebracht. De aanzet dient dan te geschieden aan het eind van de lijn. Bij 
het uitbreken naar wild mag de hond ook onder controle worden gebracht door de hond met een 
commando bij de geleider te roepen en daarna weer aan het eind van de lijn aan te zetten.  

• Speuren met open bek is niet altijd foutief.  

• Lucht opnemen is niet direct aan tijd gebonden.  

• De afspraken die in het verleden zijn gemaakt betreffende het verwijzen van het voorwerp blijven van 
kracht.  

 
Afd. B Gehoorzaamheid  

• Markeringen voor: Aanvang oefeningen  
 
Positie geleider bij haag en schutting  

• De normale positie van de geleider bij de basispositie is: beide handen langs het lichaam. Als de armen 
aan de buitenkant van de hond zijn is dat niet direct foutief zolang het geen duidelijke invloed heeft 
op de hond.  

• Normaal natuurlijk lopen gedurende het gehele volgprogramma waarbij beide armen op een 
natuurlijke manier worden bewogen. De tempowisselingen moeten op een duidelijke manier 
waarneembaar zijn.  

• Een vocale hond (piepen en/of blaffen) gedurende een appél oefening is foutief. Aftrek van 1 
kwalificatie bij elke oefening. Dit gedrag dient ook bestraft te worden bij het speuren en 
verdedigingswerk.  

• Als de geleider het apporteerblok bij 3 pogingen niet over de haag of schutting kan gooien wordt de 
oefening met ”0” punten gewaardeerd.  

• De hond dient twee van de drie oefeningen uit te voeren waaronder het apporteren.  
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• Wijziging IGP 1: Springen schutting (Commando “Zit” in basispositie), Als de geleider in de BP staat en 
de hond voor het commando de sprong uitvoert volgt aftrek van één kwalificatie.  

• Apport haag/klimschutting: vijf punten voor iedere krachtige sprong en vijf voor apporteren. 
(Uiteraard moet er geapporteerd worden)  

• Het vooruitsturen is altijd “0” punten als:  
o De hond het terrein verlaat,  
o Terug komt naar de geleider,  
o Hond blijft lopen ondanks meer dan drie commando’s.  

 
Verdeling punten per oefening  

• De uitdrukking – Stress – Het totale gedrag 1/3 deel dus vijf punten  

• Concentratie op geleider – Opmerkzaamheid 1/3 deel dus vijf punten  

• Positie van de hond (techniek) 1/3 deel dus vijf punten  

• Zit oefening: basispositie/ontwikkeling, zit (2½ punten) focus afwerking (2½ punten)  

• Deel: 50 % 5 Punten Basis positie – Ontwikkeling – Af  

• 2. Deel: 50 % 5 Punten Snelheid van komen – Voorzitten- Basis positie Eind-basis positie altijd 
hetzelfde uitvoeren! Dus voor- of achterlangs.  

• Vooruitsturen: Waarderen conform duidelijke uitleg in het IGP reglement.  
 
Afd. C Verdedigingswerk  

• Volgens het IGP-reglement bedraagt de aanblaftijd ongeveer 20 seconden.  
 
Vaak laat de AK de geleider inlopen na deze 20 seconden, het inlopen en wachten tot de hond geroepen 
mag worden bedraagt ongeveer 25 30 seconden. Hierdoor heeft de hond dus 45 à 50 seconden 
aangeblaft. Aanblaffen is een intentiesignaal dat aangeeft dat de hond iets gevonden heeft, de totale tijd 
van aanblaffen moet ongeveer twintig seconden zijn.  
 

• Wanneer de hond voor aanvang van de vlucht de basispositie verlaat en inbijt volgt diskwalificatie  

• Wanneer de hond de basispositie verlaat en niet inbijt mag de hond met een éénmalig commando 
teruggeroepen worden. Oefening met “0” punten waarderen.  

• Wanneer de hond tijdens het rugtransport de geleider verlaat, stoppen op teken van de AK de 
pakwerker en de geleider. De geleider mag met een éénmalig commando de hond aan de voet 
roepen. Wanneer de hond niet terugkomt of inbijt volgt DISKWALIFICATIE. Bij terugkomen van de 
hond wordt de oefening met “0“ punten gewaardeerd.  

• Wanneer de hond tijdens het zijtransport uit positie gaat heeft de geleider drie commando’s om de 
positie te herstellen. Na meer dan drie commando’s volgt DISKWALIFICATIE.  

• Na het afmelden van de combinatie circa vijf passen weg volgen, daarna halt houden en aanlijnen.  

• Gedurende de uitleg van de AK dient de hond zich rustig (in zit of af positie) te gedragen.  

• Wanneer de geleider de controle over de hond verliest na de uitleg of bij het verlaten van het terrein 
kan alsnog DISKWALIFICATIE volgen.  

 


