
Competitie	apporteersport		9	oktober	2017	

Proef F - Verloren apport te land.  Bos naast parkeerplaats 

Opdracht  

De hond moet zonder halsband of lijn een, in beperkt gebied met verleidingen verborgen, apport apporteren. Nadat de hond 
door de begeleider is ingezet, moet de begeleider zich naar een door de keurmeester aangewezen plaats begeven, zodat er 
geen zichtcontact meer tussen hem en de hond is. Wanneer de hond het apport heeft opgenomen zal de keurmeester de 
begeleider een teken geven dat hij zich weer in zicht mag komen en het apport kan aannemen.  

Beoordeling  

Algemeen  

o •  Bij de beoordeling zal de nadruk liggen op de zelfstandige en systematische zoekwijze, op het 
doorzettingsvermogen van de hond en op diens betrouwbaarheid om het apport te brengen.  

o •  Het geven van aanwijzingen en aanmoedigingen zal sterk negatief worden beoordeeld.  
o •  Het zonder apport terugkeren zal negatief worden beoordeeld. De hond die zonder apport terugkeert 

mag maximaal nog éénmaal worden ingezet.  

Voldoende  

De proef is voldoende afgelegd door de hond die binnen een redelijke tijd, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden, het apport apporteert, ongeacht of hij verpakt en of hij zittend of staande afgeeft.  

Volmaakt  

De proef is volmaakt afgelegd door de hond die, na het commando tot apporteren, onmiddellijk 
geanimeerd, zelfstandig, snel en systematisch gaat zoeken, niet zonder apport uit het gebied terugkeert, 
het apport snel vindt en een “model apport” uitvoert.  

Omdat we vanavond met de tijd zitten krijgt uw hond maximaal twee minuten de tijd.  

	

Proef E - Apport over hindernis.  Puppyveld 

Opdracht  

De hond moet, zonder halsband of lijn, een weggeworpen dummy of apporteerblok, apporteren. Het apport valt zodanig dat 
de hond, om het apport te bereiken, over een hindernis moet springen. De begeleider mag tijdens de uitvoering van de proef 
de hem aangewezen plaats niet verlaten. De hond moet het apport binnen handbereik van de begeleider brengen. De werper 
dient het apport zo te werpen dat de hond het door de lucht ziet vliegen en ziet neerkomen achter de hindernis op ongeveer 30 
meter van de hond. De begeleider staat met zijn hond ongeveer 3 meter voor de hoogtesprong of hindernis opgesteld. De 
hoogtesprong of hindernis mag zijn uitgevoerd met zijvleugels of geleiding om de hond naar de hoogtesprong of hindernis te 
leiden.  

De keurmeester zal ongeveer 3 seconde nadat het apport is gevallen toestemming geven om de hond uit te zenden. Hij doet 
dit door de begeleider op de schouder te tikken.  

Beoordeling  

Algemeen  

• •  De hond, die onhoudbaar inspringt of aangelijnd wacht om uitgestuurd te worden kan voor een correcte 
uitvoering maximaal een 8 krijgen.  

• •  De hond, die bij het inspringen voor de hoogtesprong of hindernis, vanaf de plaats van de begeleider, wordt 
gestopt is niet onhoudbaar ingesprongen en kan bij verdere correcte uitvoering maximaal een 9 krijgen.  



• •  De hond mag buiten het commando om te apporteren, gekomen bij de hindernis nogmaals één commando 
krijgen om over de hindernis te gaan. Dit commando heeft geen gevolg voor het te behalen cijfer.  

• •  Het beoordelen van de wil tot apporteren en de wijze van uitvoering staat centraal.  

Voldoende  

De proef is voldoende afgelegd door de hond die, gekomen bij de hindernis, na niet teveel bevelen over de 
hindernis gaat, het apport opneemt en naar zijn begeleider brengt, ongeacht of hij tijdens het werpen aangelijnd of 
onaangelijnd was, of hij inspringt of verpakt, of hij zittend of staande afgeeft.  

Volmaakt  

De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die onaangelijnd naast zijn begeleider zit en geen aandacht van hem 
vergt, niet inspringt, het commando tot apporteren afwacht, snel uitgaat en gekomen bij de hindernis zonder of met 
één bevel over de hindernis springt, naar het apport gaat en dit snel oppakt, terug bij de hindernis zonder of met één 
bevel over de hindernis springt en een “model apport” uitvoert.  

Omdat we er vanavond na een jaar weer een beetje in moeten komen doen we deze oefening twee keer waarbij de beste 
telt.  

	
Word	heeft	geen	onderdelen	voor	de	inhoudsopgave	gevonden.	
	
	
WATER		Grote	veld	over	de	lengte	langs	bosrand		
U	ziet	in	het	veld	vijf	badjes	staan.	Alle	voorzien	met	water	en	erin	een	dummy.	Aan	u	de	taak	om	in	twee	minuten	
zoveel	mogelijk	dummy’s	binnen	te	halen	vanaf	de	inzetplek.	U	zult	uw	hond	dus	naar	de	badjes	moeten	sturen.		U	
mag	de	inzetplek	niet	verlaten.		
	
Niet	licentiehouders	
Met	uitzondering	van	twee	badjes	zijn	de	andere	badjes	al	voorzien	van	een	dummy.	Omdat	u	met	uw	hond	net	komt	
kijken	en	nog	geen	wedstrijdervaring	heeft	mag	u	in	de	twee	aangewezen	badjes	samen	met	uw	hond	twee	dummy’s	
weg	gaan	brengen	om	de	hond	zo	een	hint	te	geven	dat	het	iets	met	die	badjes	is.		Hierna	start	de	proef	vanaf	het	
inzetpunt	voor	niet	licentiehouders.		
	
Licentiehouders	en	trainers	
U	bent	al	zo	ervaren	met	uw	hond	dus	gewoon	aan	de	slag	vanaf	het	inzetpunt	licentiehouders.		
	
	
	
VERASSING		Vanaf	het	grote	veld	langs	de	kennels	naar	het	behendigheidsveld	en	die	bosjes	daarachter.		
	
U	staat	samen	met	uw	hond	op	post.		Aan	de	andere	kant	van	het	bos	vind	er	een	drijfjacht	plaats.	Deze	begint	en	
eindigt	met	een	toeter.	De	jager	is	niet	zo	heel	goed	en	schiet	wel	vijf	keer	waarvan	twee	keer	raak.	En	ook	goed	raak	
want	het	is	kickdood.	
Aan	u	de	taak	om	vanaf	de	inzetplek	uw	hond	de	apporten	te	laten	ophalen	.	
Inspringen	voordat	de	drijfjacht	is	beëindigd	wordt	zwaar	aangerekend.	Want	het	is	heel	gevaarlijk	als	er	honden	los	
rondrennen	terwijl	de	jager	nog	aan	het	schieten	is.		
Uw	heeft	maximaal	twee	minuten	de	tijd.		
	
Niet	licentiehouders	
Omdat	u	nog	niet	zo	ervaren	bent	in	het	jachtgebeuren	MAG	u	uw	hond	tijdens	de	drijfjacht	aan	de	lijn	houden.	Denkt	
u	stoer	van	nou	dat	kan	wel	los	krijgt	u	twee	punten	extra.		
	
Licentiehouders	
Uw	hond	zit	gewoon	los	naast	u.	Dit	kan	uw	hond	best.		
	


