AFDELING I:
A.

Volgoefeningen:

Doelstelling:
De combinatie dient in staat te zijn een surveillance uit te voeren.
Algemeen:
 Alle oefeningen beginnen- en eindigen bij de Km;
 Het volgen dient te geschieden aan een slappe lijn (± 1 mtr) en de combinatie dient attent te
zijn voor de omgeving;
 De geleider draagt er zorg voor dat de hond niet tussen hem/haar en de Km inkomt;
 Het volgen dient aangelijnd getoond te worden over drie afzonderlijke afstanden, twee van 50
meter en één van 2x 50 meter naast de fiets;
 De oefening bestaat uit drie aparte oefeningen t.w.:
- Aangelijnd links volgend naast de geleider
10 punten
- Aangelijnd rechts volgend naast de geleider
10 punten
- Aangelijnd rechts volgend naast de fiets
10 punten
Omschrijving:
In deze oefeningen dient de combinatie te tonen dat het de oefeningen aangelijnd volgen beheerst en
dat de hond sociaal/beheersbaar is tegenover publiek, dat op/nabij het volgparcours staat opgesteld.

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 wijze waarop de volgoefeningen uitgevoerd dienen te worden.
Indeling parcours:
Het volgparcours is 50 mtr lang. In het parcours staan 3 pionnen, respectievelijk op 10, 40 en 50 mtr
van de start, de laatste pion vervangt de 2e Km.
Uitvoering:
1. Op het teken van de Km, lijnt de geleider zijn hond aan en vangt de combinatie aan met de
oefening “Aangelijnd links volgen”. Bij de 3e pion aangekomen maakt de combinatie een
rechtse draai en houdt halt naast de pion.
2. Na een teken van de Km vangt de combinatie aan met het 2e deel van de oefening “Aangelijnd
rechts volgen”, na 10 mtr te hebben afgelegd commandeert de geleider zijn hond, voor de 2e
pion naar de rechterzijde. De geleider keert dan met zijn hond aan de rechterzijde volgend
terug naar de Km. Ongeveer 10 meter voor aankomst bij de Km, ter hoogte van de 1e pion
commandeert de geleider zijn hond naar links en maakt bij de Km een rechtse draai en neemt
links naast de Km plaats.
3. Op teken van de Km begeeft de geleider zich met zijn hond naar de fiets, 3 meter van de fiets
geeft de geleider zijn hond het commando af of zit.
4. Geleider pakt de fiets en gaat terug naar de plaats waar zijn hond zit of ligt en neemt plaats
naast zijn hond.
5. Hierna keert de geleider, met fiets en hond, terug naar de Km en neemt rechts van de Km
plaats.

6. Op teken van de Km vangt de geleider aan met de oefening “Aangelijnd rechts volgend naast
de fiets” en fietst zowel heen als terug. Beide afstanden worden meegeteld voor de
beoordeling.
Beoordeling:

Aangelijnd links volgen (50 mtr)
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
 Hond hindert de geleider
 Ongeoorloofde tekens
 Extra commando's

Korting
-1 WvV
-1
-1 tot -3

-1 tot -3
-2
-1
-1
-2
-2

telkens
telkens
telkens
telkens

Blaffen op zich wordt niet gekort. Er wordt slechts dan gekort, indien het volgen door het blaffen in
gedrang komt. Korting vindt dan plaats in het onderdeel Algemeen Appél. De mate waarin is ter
beoordeling van de Km.

Aangelijnd rechts volgen (50 mtr)
Aspecten

Korting

 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
 Hond hindert de geleider
 Ongeoorloofde tekens
 Extra commando's
 Hond vóór de pilon naar rechts
 Hond vóór de pilon naar links
 Extra commando tot omcommanderen

-1
-1 / -3

-1 / -3
-2
-1 telkens
-1 telkens
-2 telkens
-2 telkens
-2
-2
-2 telkens

Fietsvolgen (2x 50 mtr).

Aspecten

Korting

 Te snel / te langzaam
 Hond achter/voor
 Hond te ver opzij
 Hond volgt "gedrukt"
 Lijn komt strak
 Hond hindert
 Ongeoorloofde tekens
 Extra commando's
Fiets ophalen/wegzetten
 Hond volgt commando’s niet op
 Geleider niet naast Km
 Fiets ophalen/wegzetten met hond

-1 / -3
-1 / -3
-1 / -3

B.

-2
-1
-1
-2
-2

telkens
telkens
telkens
telkens

t.b. Km - AA (-1)
t.b. Km - WvV (-1)
t.b. Km - WvV (-1)

Hindernissen nemen:

Doelstelling:
De combinatie dient tijdens de keuring te tonen dat hindernissen, die zich in de praktijk voor kunnen
doen, voor de hond geen problemen opleveren.
Algemeen:
 Alle oefeningen beginnen- en eindigen bij de Km;
 Het lopen (trap & gladde vloer) dient te geschieden aan een slappe lijn (± 1 mtr) en de hond
dient attent te zijn voor de omgeving;
 Het springen geschiedt aan een slappe lijn van max. 5 mtr
 De geleider draagt er zorg voor dat de hond niet tussen hem/haar en de Km inkomt;
Omschrijving:
De hindernissen worden aangelijnd genomen. De combinatie dient minimaal te tonen:
 Het op- en aflopen van een trap
 Het lopen op een gladde vloer
 Het nemen van een hindernis met
een hoogte van 75 cm.

10 punten
10 punten
10 punten

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 om blijven, de lijn is niet zichtbaar.
Uitleg Km:
De Km geeft uitleg over wijze waarop de hindernissen genomen dienen te worden.
Uitvoering:
►Trap:

De combinatie dient een trap met minimaal 12 treden op- en af te lopen. De
combinatie neemt onder aan de trap plaats en loopt hierna één maal de trap op
en één maal de trap af. De hond is hierbij aangelijnd.

►Gladde vloer:

De combinatie dient over een afstand van minimaal 10 en maximaal 20 meter
over een, voor de hond, gladde vloer te lopen. De hond moet tijdens deze
oefening aantonen, dat hij zich vrijelijk beweegt op een voor hem gladde
ondergrond. In de uitvoering van deze oefening dient de combinatie éénmaal
een draai uit te voeren.

►Hindernis:

De geleider moet zijn hond, zowel heen als terug, vrij over een hindernis laten
springen van 75 cm hoog. De hond moet aantonen, met een vrije sprong, een
hindernis met een hoogte van 75 cm te kunnen nemen.

Aanwijzingen keurmeester:
Zowel de heen als de terugsprong dient te geschieden op teken van de Km. Indien de hond weigert,
mag hij nog één keer worden opgezet. Vindt dit opnieuw opzetten plaats, dan zal de uitvoering van het
commando tot het nemen van de hindernis onmiddellijk na het eerste commando plaats moeten
vinden.

Het op- en aflopen van een trap
Aspecten
 Lijn zichtbaar bij voorbrengen





Hond loopt aan verkeerde zijde
Lijn strak
Extra commando’s
Hond met sprongen omhoog/omlaag
 Hulp geleider

Korting
-1 WvV
-3
-2 telkens

max

-2 telkens
-3

-2 telkens

Het lopen op een gladde vloer
Aspecten
 Lijn zichtbaar bij voorbrengen
 Hond toont angst voor gladde vloer
 Hond zoekt zijkanten op
 Extra commando’s

Korting

max

-1 WvV
-10
-5
-2 telkens

Het nemen van een hindernis
Aspecten

korting








-1 WvV
-1
-2
- 2 telkens
-3
-10
-5

Lijn zichtbaar bij voorbrengen
Hond raakt hindernis
Hond steunt op hindernis
Hulp geleider
Weigering of herhaling
Hond springt niet heen
 Hond springt niet terug

max

C.

Blijven liggen:

Doelstelling:

De hond dient op commando van zijn geleider zelfstandig op een plaats te blijven liggen.
Normaal verkeer moet de hond op ongeveer 2 meter kunnen passeren. De hond moet aantonen sociaal
beheersbaar te zijn.
Omschrijving:

De hond dient bij deze oefening gedurende 3 minuten op een aangewezen plaats zelfstandig te
blijven liggen.
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 mag omblijven, de lijn is niet zichtbaar.
Uitleg Km:
De Km geeft uitleg over wijze waarop “De oefening blijven “liggen” uitgevoerd dient te worden.
Uitvoering:
Op het teken van de Km lijnt de geleider zijn hond aan en legt hij/zij zijn hond aangelijnd op een
daartoe door de Km aangewezen plaats af. De geleider heeft daarbij geen voorkeur voor de plaats
en/of omgeving waar de oefening plaatsvindt. Vervolgens begeeft de geleider zich naar een door de
Km aan te geven plaats waar de hond hem niet kan zien. De hond blijft zelfstandig, onafhankelijk en
rustig, liggen gedurende de volle drie minuten. Het blijven liggen kan worden uitgevoerd met max. 5
honden tegelijk.
Aanwijzing keurmeester:
De Km stelt de plaats vast waar de hond dient te gaan liggen. Tevens geeft hij aan waar de geleider
zich dient op te houden. Indien de Km of de geleider een aparte ligplaats noodzakelijk acht, zal de Km
dit aan de geleider opdragen. (Max 6 punten) De tijd gaat in nadat de laatste geleider uit het zicht
verdwenen is. De oefening is begonnen nadat de geleider zijn hond heeft neergelegd en eindigt als de
geleider terugkeert bij zijn hond.

Blijven liggen
Aspecten
 Lijn zichtbaar bij voorbrengen
 De hond gaat na te zijn gaan

Korting

Max

-1 WvV
-1 / - 9

liggen - zitten/staan






Aparte ligplaats
Blaffen/piepen/janken
Geleider laat iets bij de hond achter
Geleider neemt de riem mee
Hond kruipt vanaf ligplaats
I. tot 3 meter
II. 3 tot 6 meter
III. 6 tot 8 meter
IV. > 8 meter

-4
-1 / - 3
-10

-1 WvV

-1 / - 3
-3 / - 7
-7 / - 9
-10
-10
 Hond loopt meer dan 3 meter
Indien de geleider iets bij de hond achterlaat en de oefening met een 0 gewaardeerd wordt,
dan kan de oefening direct worden beëindigd.

D.

Stil zijn:

Doelstelling:

De geleider en zijn hond moeten in staat zijn om een verdachte zo stil mogelijk te benaderen.
Omschrijving:
De geleider gaat met zijn hond aangelijnd, na een teken van een Km, in een aangewezen richting
surveilleren. De 1e Km volgt de combinatie op ± 5 meter. De 2e Km bevindt zich bij de helper de
geleider neemt tijdens de surveillance een geluid waar als van een inbraak. De geleider moet na het
constateren van dit geluid naar de plaats gaan vanwaar het geluid komt. De verdachte dient deze
geluiden enkele malen te herhalen. ,
Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en meldt zich met zijn hond
onaangelijnd (de halsband blijft om) bij de Km. Tijdens de oefening draagt de hond een deugdelijke
“vaste” halsband.
Uitleg Km:
De Km geeft uitleg over wijze waarop de oefening “Stil zijn” uitgevoerd dient te worden.
Waardering:
De diverse onderdelen kennen de volgende maximum waardering:
1. Surveilleren
10 punten
2. Stil zijn
10 punten
3. Aanhouding
10 punten
4. Transport
10 punten
5. Attentie
10 punten
Totaal

50 punten

Uitvoering:
De Km’s bepalen de plaats waar de verdachte zich ophoudt. Na een teken van de Km vertrekt de
combinatie in de aangegeven richting, tijdens het surveilleren zijn geleider- en hond attent op hun
omgeving, geleider moet oog hebben voor praktische details op het object. De geleider moet er voor
zorgen dat de verdachte diens nadering met de diensthond niet bemerkt, dit ter beoordeling van een lid
van de keuringscommissie die zich bij de verdachte bevindt. Uitzondering is de natuurlijke
ademhaling van de hond. Geleider dient, bij het aantreffen van de verdachte, zich bekend te maken en
de verdachte aan te houden. De geleider sommeert de verdachte het breekwerktuig te laten vallen of
neer te leggen. Vervolgens wordt de verdachte op transport gesteld over een afstand van min. 25
meter. Indien de hond de verdachte tijdens deze oefening bijt wordt de combinatie afgewezen.
Tijdens deze oefening is de verdachte in het bijtpak gekleed.
Aanwijzing keurmeester:
Door de keuringscommissie wordt de helper/verdachte zijn plaats aangewezen. Eén Km stelt zich op
in de nabijheid van de helper. De andere Km volgt de combinatie op ± 5 meter.

Surveilleren
Dit surveilleren kan gezien worden als een vervolg van het aangelijnd links volgen. De lijn
mag niet strak staan en de hond dient direct naast zijn geleider te volgen. Het surveilleren
eindigt zodra de combinatie de verdachte tot ongeveer 3 meter is genaderd. 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.
Aspecten

Korting










-2 t/m -9
-1 telkens
-1
-1 t/m -3
-2 telkens
-1 t/m -3
-2 telkens
-2
t.b. Km

Lijn constant strak
Lijn even strak
Hond hindert
Hond blijft achter/voor
Ongeoorloofde tekens/commando's
Hond volgt te ver opzij
Extra commando’s
Hond volgt "gedrukt"
 Geleider geen aandacht voor omgeving

Stil zijn
Het Stil zijn is cruciaal voor de waardering. Indien het surveilleren niet goed of zelfs onvoldoende
(maar niet lager dan een 5) wordt uitgevoerd kan het stil zijn mits uitmuntend uitgevoerd nog met
maximaal 10 punten worden gewaardeerd. Het omgekeerde is niet mogelijk. Het onderdeel stil zijn
eindigt op het moment dat de geleider zichtcontact heeft met de verdachte.
Indien het stil zijn met een 0 wordt gewaardeerd, dan wordt het surveilleren ook met een 0
gewaardeerd. De overige aspecten, Aanhouding, Transport en Attentie kunnen dan nog wel met max.
10 worden gewaardeerd.

Aspecten

korting

 Hond maakt geluid hoorbaar 2e KM
 Geleider hoorbaar voor 2e KM

-10
-10

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
8
 Geleider houdt niet aan
Oefening vervallen(geen punten
toegekend aan deze oefening, dus geen certificaat!)

Attentie

Aspecten

korting

 Hond niet attent
 Geleider verzuimt breekwerktuig weg te laten leggen

-1 t/m -10 t.b. KM

max

-10

Transport
Nadat de geleider de verdachte heeft aangehouden geeft hij de verdachte duidelijk de richting
aan waarin het transport zal worden uitgevoerd. Het transport zal, op teken van de Km,
plaatsvinden over een afstand van ± 25 meter in een rechte lijn. De geleider volgt met zijn
aangelijnde hond de verdachte op ± 2 meter achter de verdachte de hond dient tijdens het
transport attent naast zijn geleider te volgen. Hij dient attent op de verdachte te zijn.. Op een
teken van de Km eindigt het transport en verwijdert de combinatie zich van de plaats van
uitvoering.
Aspecten
 Hond loopt voor

korting

- 1 t/m -3
Hond hindert
- 1 t/m -4
Geleider geeft verdachte niet duidelijk richting aan
-3
Geleider houd meer of minder afstand van de verdachte
-1 t/m- 5 tb KM
Lijn constant strak
- 2 t/m -9
Lijn even strak
- 1 telkens
Hond niet attent
-1 t/m -5 tb KM
Ongeoorloofde tekens/commando’s
- 2 telkens
 Extra commando's
- 2 telkens








Totaal te behalen punten AFDELING I = 120 punten.
Minimaal te behalen punten
60% = 72 punten.

