AFDELING III
Overval op de geleider:
Doelstelling:
Indien de geleider wordt overvallen dient de hond zijn geleider direct en zonder commando te verdedigen.
Dit verdedigen dient effectief te zijn. De geleider dient te tonen in staat te zijn, zijn hond in bedwang te
houden. De "geweldstoepassing " dient in verhouding te staan tot het te bereiken doel.
Omschrijving:
Tijdens de surveillance wordt de geleider overvallen door een verdachte. De hond dient zijn geleider direct
en zonder commando te verdedigen. Als de verdachte zich overgeeft dient de hond al dan niet op het eerste
commando van de geleider te lossen. Hierna wordt de verdachte over een afstand van ± 25 meter op transport
gesteld.
De oefening bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
Wijze van surveilleren
2.
Wijze van verdedigen
3.
Loslaten
4.
Aanhouding
5.
Nabijten
6.
Bewaken

7.

Transport

10
10
10
10
10
10

10
________

Totaal

70 punten

Minimaal te behalen punten in deze afdeling 60% van 70 = 42 pnt.
Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en meldt zich met zijn hond onaangelijnd bij
de Km. De halsband moet omblijven, de lijn is niet zichtbaar.
Uitleg Keurmeester (Km):
De Km geeft uitleg over de wijze waarop de oefening uitgevoerd dient te worden.
Uitvoering:
De Km’s bepalen de plaats waar de pakwerker zich ophoudt. Na het teken van de 1e Km vangt de combinatie
aan met de surveillance over een afstand van min. 50 mtr. Tijdens de surveillance wordt de geleider
plotseling van opzij overvallen door een persoon. De persoon kan zowel van links als rechts van de geleider
aanvallen. Hierbij ontstaat een korte vechtpartij. De persoon komt voor deze aanval achter een obstakel
vandaan. De hond moet dan direct en zonder commando de verdachte resoluut aanvallen. Hierbij moet de
hond tenminste in tweede instantie vast ingebeten hebben. De geleider moet tijdens dit korte gevecht de lijn
iets laten vieren, maar moet deze vast blijven houden. De geleider stapt nadat de verdachte zijn aanval staakt
en stil blijft staan direct enige passen terug waarbij hij de lijn vasthoudt. De lijn mag niet gespannen staan.
Indien de hond niet zelfstandig loslaat geeft de geleider de hond, op teken van de Km, een commando tot
loslaten. Indien de hond los is en een moment van bewaken heeft gehad roept de geleider, niet eerder dan na
een daartoe bekomen teken van de Km, de hond naar zich toe. Hierna maakt de geleider zijn hoedanigheid
bekend, deelt de verdachte mede dat hij is aangehouden en neemt samen met zijn hond op ongeveer 2 meter
van de verdachte plaats. De geleider geeft hierna duidelijk aan de verdachte aan dat hij wordt getransporteerd
en in welke richting het transport plaats vindt. De geleider draagt er zorg voor dat hij met zijn aangelijnde
hond op 2 meter achter de verdachte loopt. Op teken van de Km vangt het transport aan en op teken van de
Km laat de geleider de verdachte halt houden, waarna de oefening is beëindigd.
De wijze van verdedigen prevaleert over alle onderdelen.
Het nabijten mag niet hoger, wel lager, worden gewaardeerd als het onderdeel loslaten.
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Aanwijzing keurmeester:
Bij het begin van de oefening bevindt zich een Km. Deze Km geeft de geleider de route aan waarin
gesurveilleerd moet worden. De afstand waarover wordt gesurveilleerd is min. 50 meter. Tijdens de
surveillance moet de hond aangelijnd (slappe lijn ± 1 meter) links naast de geleider volgen met volle
aandacht voor zijn omgeving.

Wijze van surveilleren
Aspecten
 Lijn zichtbaar bij voorbrengen
 Lijn niet in de hand v.d. volgzijde c.q.
lijn met twee handen vast
 Hond achter/voor
 Hond te ver opzij
 Hond volgt gedrukt
 Lijn komt strak
 Lijn constant strak
 Hond hindert
 Ongeoorloofde tekens
 Extra commando's

korting
- 1 WvV
-1
- 1 t/m -3
- 1 t/m -3
-2
- 1 telkens
-6
- 1 telkens
- 2 telkens
- 2 telkens

Dit surveilleren kan gezien worden als een vervolg van het aangelijnd links volgen. De lijn mag niet
strak staan en de hond dient attent voor de omgeving direct naast zijn geleider de volgen. Indien het
surveilleren met een 4 of lager wordt gewaardeerd door het surveilleren, dan kunnen de overige
onderdelen, mits uitmuntend uitgevoerd, ten hoogste met een 7 worden gewaardeerd.
Wijze van verdedigen
Aspecten

 Geleider geeft co of verkapt co





Hond verdedigt niet
Hond verdedigt slecht
Hond bijt over
Geleider houdt lijn niet vast
 Geleider neemt geen afstand

korting

max

-10
-10
- 1 t/m -4
- 2 telkens
- 1 WvV
- 2 WvV

Indien de hond aanvalt voor er een begin van uitvoering door de helper is, wordt voor de hele oefening geen
waardering gegeven en is de combinatie afgewezen.
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Loslaten

Aspecten

korting

 Wachten met commando geven na teken van de KM

-2

 1e extra commando
 2e extra commando
 3e extra commando
 Ruk aan de lijn (Extra commando)

-1
-2
-3
- 1 telkens

Indien de hond na het derde extra commando niet loslaat worden voor de gehele oefening geen punten
toegekend.

Aanhouding
De aanhouding dient volgens de bestaande wettelijke regels te geschieden. De geleider dient bij het eerste
contact met de verdachte zijn hoedanigheid bekend te maken. Houdt de geleider de verdachte niet aan, dan
worden voor de gehele oefening geen punten toegekend.

Aspecten

korting

max

 Geleider maakt zich niet bekend
-2
 Geleider houd op het verkeerde moment aan (eerst geweld beëindigen)
-4

 Geleider houdt niet aan
Oefening vervallen
 Dan worden er geen punten toegekend aan deze oefening
Nabijten
Aspecten

korting

 Nabeten

-1 telkens

Indien de hond meer dan drie nabeten geeft worden voor de gehele oefening geen punten toegekend en is de
combinatie afgewezen.

Bewaken
Aspecten

korting

 Niet attent (het bewaken dient bij de helper te geschieden)
 - 1 t/m -9
 Hond bewaakt niet
-10
 Geleider trekt hond naar zich toe na het bewaken
- 1 t/m -9
 Geleider geeft geen gelegenheid tot bewaken
(Oefening vervallen)
Dan worden er geen punten toegekend aan deze oefening

Indien het bewaken met 0 wordt gewaardeerd a.g.v. het feit dat de geleider, voor het teken van de
keurmeester, de hond wegtrekt of afhoud, dan wordt de oefening beëindigd en worden er geen punten
toegekend. Indien de hond het bewaken zelfstandig opgeeft zonder ingrijpen van de geleider wordt het
bewaken met een 0 gewaardeerd de rest van de oefening kan dan normaal worden beoordeeld
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Transport
Aspecten

korting

 Geleider geeft verdachte niet of
slecht richting aan

-1 t/m-3








-1 t/m -3
-1 t/m -4
-2 t/m -9
-1 telkens
-2 telkens
-2 telkens

Hond loopt voor
Hond hindert
Lijn constant strak
Lijn even strak
Ongeoorloofde tekens
Ongeoorloofde commando’s

max

Indien de hond tijdens het transport bijt, dan wordt de gehele oefening met een 0 gewaardeerd en is de
combinatie afgewezen.
Te behalen punten AFDELING III
= 70 punten.
Minimaal te behalen 60%
= 42 punten.
Minimaal te behalen punten over de gehele keuring incl. AA en WvV 60% van 340 punten = 204 punten.
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