
Proef H - Combinatie appèl en apport. (10 punten) 

Opdracht  

De hond moet zonder halsband of lijn, op een effen veld, naar het zitpunt worden gestuurd, 
dat ongeveer 30 meter vanaf de inzetplaats is gelegen. In het verlengde van de lijn die de 
hond moet lopen wordt een voor de begeleider duidelijke markering aangegeven.  

Als de hond binnen een diameter van 5 meter rond het markeerpunt is gekomen laat de 
begeleider hem daar zitten. Als de hond zit wordt op teken van de keurmeester op een 
afstand van ongeveer 10 meter haaks op de inzetplaats door de helper met een schot van 
een 6 mm alarmpistool het apport opgegooid. Na opdracht van de keurmeester geeft de 
begeleider de hond de opdracht voor te komen. Als de hond voor is gekomen mag de 
begeleider naar eigen inzicht de hond inzetten naar het opgegooide apport.  

 

Proef C - Houden van de aangewezen plaats (10 punten) 

Opdracht  

De hond moet, zonder halsband of lijn en zonder dat enig voorwerp bij de hond is 
achtergelaten, de hem aangewezen plaats houden tot zijn begeleider hem weer ophaalt. De 
begeleider dient twee minuten buiten het gezichtsveld van de hond te verblijven. De 
keurmeester dient er op toe te zien dat de hond niet door verwaaiing of inrichting van de 
proef kan weten dat zijn begeleider in zijn directe omgeving verblijft. Deze proef wordt met 
meerdere, maar met ten minste twee, honden tegelijk uitgevoerd.  

 

Dubbel Markeer werkproef  (20 punten) 
 
Er wordt met schot twee keer geschoten beiden zijn ze raak alleen is er twijfel of de eerst 
geschoten wel goed is geraakt.  
Uw mag de hond zijn werk laten doen. 
 

 NIET LICENTIEHOUDERS wordt er eerst 1 geschoten en na het terug brengen van de 
eerste wordt er opnieuw geschoten en mag de hond de tweede gaan halen. 

 LICENTIEHOUDERS op de terug weg valt er een verleidingsdummy. 
 
 
Verrassing (20 punten) 
 
Sinterklaas heeft pakjes laten vallen op het veld je hond krijgt 2 minuten de tijd om tussen 
de pakjes dummy’s te zoeken je mag de hond drie keer het veld insturen . 
Maar er is 1 dummy die de meeste punten waard is dat is de achterste ! 
Deze dummy is gelijk 20 puntenwaard ! Maar mag alleen als eerste en enigste binnen 
gebracht worden !  


