AFDELING III
A. OVERVAL

A.Overval
DOELSTELLING:
Het testen van de beheersbaarheid van de combinatie zowel aangelijnd als los werkend.
OMSCHRIJVING:
Tijdens de surveillance ziet de geleider een verdacht voertuig met twee inzittenden,de
geleider spreekt de bestuurder aan en vraagt wat ze aan het doen zijn. Tijdens het aanspreken
Stapt de bestuurder ( verdachte 1 ) uit en maakt een overval op de geleider. De hond dient zijn
geleider direct en zonder commando te verdedigen. Als de verdachte zich overgeeft,maakt de
geleider deze oefening af zoals de overval op de geleider in het surveillancehond programma.
Echter als de hond “het moment van bewaken”heeft gehad en de geleider de hond normaal
gesproken bij zich zou roepen gaat deel twee van deze oefening in.
De geleider gaat naast zijn hond staan achter verdachte 1 en sommeert de in middels weg
Geslopen verdachte 2 ( de bijrijder ) met de tekst”HALT BEWAKING,BLIJF STAAN OF
DE HOND WORDT INGEZET”
Deze sommatie dient twee maal te worden uitgesproken waarna de geleider de hond los knipt
en inzet. De geleider loopt met verdachte 1 in de richting van verdachte 2 en de hond,al waar
de geleider op teken van de keurmeester zijn hond dient los te commanderen, .afstand
geleider/hond ongeveer 15 meter na het lossen gaat de geleider met de verdachte 1 naast
verdachte 2 staan, lijnt hij zijn hond aan en gaat op twee meter achter de 2 verdachten staan
alwaar hij op teken van de keurmeester het rug transport aanvangt.
De oefening bestaat uit de volgende onderdelen:
Verdachte 1
Aspecten
Wijze van surveilleren
Wijze van verdedigen
Wijze van Loslaten
Aanhouding
Niet bijten/nabijten
Bewaken

M ax
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
Verdachte 2

Aspecten
Het afwachten en opvolgen van com.
De wijze van achtervolgen
De wijze van tot staan brengen

M ax
10 punten
10 punten
10 punten
1

Wijze van Loslaten
Niet bijten/nabijten
Het bewaken

10 punten
10 punten
10 punten

Transport
Totaal

10 punten
1 3 0 p u n te n

VOORBRENGEN:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en meldt zich met zijn hond
niet aangelijnd bij de keurmeester. De halsband moet omblijven,de lijn niet zichtbaar.
UITLEG KEURMEESTER:
De Km geeft uitleg over de wijze waarop de oefening uitgevoerd dient te worden.
UITVOERING:
De Km’s bepalen de plaats waar het voertuig met de verdachten zich bevindt. Na het teken
van de 1 ste Km vangt de combinatie aan met de surveillance over een afstand van min. 25
mtr. richting het voertuig. De geleider dient bij het eerste contact met de verdachte zijn
hoedanigheid bekend te maken .Tijdens het aanspreken van de bestuurder wordt de geleider
plotseling door de bestuurder overvallen. De hond moet dan direct en zonder commando de
verdachte resoluut aanvallen. De geleider en de verdachte hebben een
korte “vechtpartij” welke eindigt op teken van de Km. De geleider neemt dan twee meter
afstand van de verdachte,echter houdt hij de lijn wel vast,en lost zijn hond op teken van de
Km .Dit is het moment waarop de hond een moment van bewaken moet tonen.
Onderwijl is verdachte 2 uit de auto gestapt en is langzaam weg gelopen in de door de Km
aan te geven richting. De geleider neemt plaats naast verdachte 1,dus naast zijn bewakende
hond,meld hier dat verdachte 1 is aangehouden en sommeert verdachte 2 (twee maal) om het
vluchten te staken met de volgende zin”HALT BEWAKING,BLIJF STAAN OF DE HOND
WORDT INGEZET”.Bij de eerste sommatie zal verdachte 2 over gaan in looppas..Na de
tweede sommatie zal de geleider zijn hond los knippen en inzetten om de vluchtende
verdachte tot staan te brengen.(tijdens deze sommatie zal verdachte 1 zo passief mogelijk
blijven staan).Op teken van de Km gaat de geleider met verdachte 1 richting verdachte 2 op
ongeveer 10 meter afstand van verdachte 2 houden verdachte 1 en de geleider halt op teken
van de keurmeester, vervolgens op teken van de Km de hond het commando tot lossen te
geven. Na het los laten van de hond volgt een moment van bewaken waarna op teken van de
Km de geleider verdachte 1 naast verdachte 2 positioneert.
Hierna deelt de geleider verdachte 2 mede dat hij aangehouden is en neemt samen met zijn
hond op ongeveer 2 meter van de verdachten plaats. De geleider geeft hierna duidelijk aan de
verdachten aan dat zij worden 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
verdachten loopt. Op teken van de Km vangt het transport aan en op teken van de Km laat de
geleider de verdachten halt houden, waarna de oefening is beëindigd.
Indien de hond na het derde extra commando niet loslaat wordt voor de gehele oefening geen
punten toegekend
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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 minimaal
25 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 AANHOUDEN
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 verdachten niet aan, dan worden voor de gehele oefening geen punten toegekend.
Te behalen punten AFDELING III = 130 punten.
Minimaal te behalen 60%
= 78 punten.
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