
	

Diploma Proef  - Aangelijnd en los volgen.  
 
Opdracht: 
De hond moet zijn begeleider over een traject van ongeveer 40 meter volgen. Eerst aangelijnd en 
vervolgens onaangelijnd.  

 
De proef start bij pylon A.  
De afstanden AB, AC, AD en AE zijn elk ongeveer 9 meter. De afstanden BC en DE zijn elk 
ongeveer 2 meter. Begeleider en hond lopen eerst aangelijnd van A via B, C, A, D en E terug naar 
A.  
Bij pylon A doet de begeleider vervolgens zijn hond halsband en lijn af en laat deze ter plaatse 
achter.  
Vervolgens loopt hij hetzelfde traject met de onaangelijnde hond.  
Beoordeling: 
Algemeen  
• • Voor de totale proef wordt een cijfer gegeven, en wel zodanig, dat aangelijnd en los 
volgen in de uiteindelijke beoordeling even zwaar tellen.  
• • De beide delen (aangelijnd en los volgen) moeten voldoende worden afgelegd.  
• • Voor een volmaakte uitvoering is het niet noodzakelijk dat de hond gaat zitten als de 
begeleider stilstaat.  
 
Voldoende  
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die aangelijnd zijn begeleider niet hindert door 
trekken, voor de voeten lopen of snuffelen en die onaangelijnd zijn begeleider volgt en niet 
hindert door achterblijven, vooruit lopen, voor de voeten lopen of snuffelen.  
Volmaakt  
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die aangelijnd attent is, zijn schouder voortdurend 
ter hoogte van de knie van zijn begeleider houdt en nagenoeg geen aandacht van hem vergt, 
terwijl de lijn slap hangt en de begeleider zijn bevel niet hoeft te herhalen en die onaangelijnd zijn 
schouder voortdurend ter hoogte van de knie van zijn begeleider houdt en nagenoeg geen 
aandacht van hem vergt, terwijl de begeleider zijn bevel niet hoeft te herhalen.		 	



	

Diploma Proef - Markeerapport te land.  
 
Opdracht: 
De hond moet zonder halsband of lijn een voor hem zichtbaar weggeworpen dummy of 
apporteerblok apporteren. De werper dient het apport, met een grote boog van zich weg te werpen, 
loodrecht op de richting waarin de hond moet uitgaan,, op een zodanige plaats dat het op ongeveer 
60 meter van de hond terechtkomt. De valplaats dient zodanig te worden gekozen dat de hond 
vanaf de positie bij de begeleider het apport niet kan zien liggen (iets hoger gras of lage dekking). 
Nadat de begeleider de keurmeester te kennen heeft gegeven dat hij gereed is om de proef af te 
leggen, geeft de keurmeester de helper(s) een teken dat hij kan (zij kunnen) starten. De helper 
geeft een schot met een 6 mm alarmpistool en gooit het apport. De helper(s) blijft(blijven) 
gedurende de gehele proef op hun plaats staan. De begeleider mag vanaf het moment dat de hond 
is uitgezonden tot aan het moment dat deze het apport heeft opgenomen geen aanwijzingen of 
commando’s geven. De keurmeester zal ongeveer 3 seconden 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, heeft deze proef onvoldoende afgelegd. De hond, die 
binnen 5 meter vanaf de begeleider wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen en mag vanaf 
die plaats, na toestemming van de keurmeester de proef voortzetten en kan bij verdere correcte 
uitvoering maximaal een 9 krijgen.  
• • De hond, die vrij verloren het apport vindt, heeft deze proef onvoldoende afgelegd.  
• • De hond, die aangelijnd wacht om uitgestuurd te worden kan voor een correcte 
uitvoering maximaal een 8 krijgen.  
• • De hond die zich van de lijn losrukt heeft de proef onvoldoende afgelegd.  
 
Voldoende  
De proef is voldoende afgelegd door de hond die, door de juiste richting aan te houden of door 
doelbewust de juiste richting te herstellen, blijk geeft de valplaats te hebben onthouden en zonder 
aanwijzingen of commando’s het apport opneemt en apporteert, ongeacht of hij tijdens het werpen 
aangelijnd dan wel onaangelijnd was, of hij verpakt en of hij zittend of staande afgeeft.  
Volmaakt  
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die, onaangelijnd, rustig en attent op zijn post zit en 
geen aandacht van zijn begeleider vergt, het commando tot apporteren afwacht, snel en gericht 
naar de valplaats gaat, het apport zonder te hoeven zoeken vindt en een “model apport” uitvoert. 

 	 	



	

Werkproef - Steady  

Opdracht: 
De hond moet zonder halsband in een vak wachten terwijl de handler op ca 10meter afstand staat. 
beginners mogen in zicht van de hond blijven, gevorderden / licentie houders buiten zicht achter 
tent / schot / deur container. 

Evt extra met "What The Fluff" Challenge Gevorderde nemen plaats tussen de tenten, dan 
wordt het afschermdoek een paar keer opgetrokken en omlaag gebracht terwijl de geleider in 
plaats blijft. Terwijl het doek één keer hoger opgegooid wordt verplaats de geleider  zich naar 
achter de beschutting waarna het doek omlaag valt. 
(https://www.facebook.com/thisisinsiderpets/videos/1635874083201845/) 

Er worden met geluid vier te apporteren voorwerpen opgegooid in verschillende richtingen. Twee 
links en rechts schuin voor de hond en twee links en rechts schuin achter de hond, t.o.v. de plaats 
van de geleider. 

De geleider laat vanaf zijn (schuil-) plaats een schiethaas in zijn richting los. Nadat de schiethaas 
is opgeborgen, krijgt de hond opdracht de apporten uit te voeren. 

Beoordeling: 
Steady per opgeworpen apport 3 punten en schiethaas 4 punten, per binnengehaald apport 1 punt. 

 

Nodig: 
twee schuiltenten 
afschermdoek (aan koord als helpers het doek bedienen) 
4 verschillende apporten 
schiethaas met afstand bediening dmv koord 

	  

https://www.facebook.com/thisisinsiderpets/videos/1635874083201845/


	

Werkproef – Alphense waterval 

Opdracht: 
Door het slechte weer de afgelopen periode is er een waterval ontstaan. De geschoten drijfsijsjes 
zijn onderaan de waterval in het stuwmeertje terechtgekomen. De hond moet zoveel mogelijk van 
de geschoten drijfsijsjes apporteren en de beschermde zeldzame Alphense eenden met rust laten. 

Beoordeling: 
 
 
 
Nodig: 
Het	gouden	Sijsje	levert	de	meeste	punten	op!		Maar	ja,	deze	leeft	wel	in	de	hooggebergte		

	


