Competitie 2018/2019 deel 2
Diploma-onderdeel C

Houden van de aangewezen plaats

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.
Beoordeling
Algemeen
• De beoordeling begint als de keurmeester de begeleider opdracht geeft zich
naar de plaats begeven waar de hond moet worden achtergelaten en eindigt
als de hond is opgehaald.
• De begeleider mag, zolang hij niet buiten het zicht van de hond is, ter
correctie éénmaal teruglopen.
• De rust waarmee alles wordt uitgevoerd is zeer bepalend voor de hoogte van
het eindcijfer.
• De door de hond aangenomen basishouding (liggend, zittend of staand) moet
voor een volmaakte uitvoering worden gehandhaafd.
• Op de locatie zijn gescheiden plaatsen voor de reuen en de teven.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die de hem aangewezen plaats
niet verder dan 1 lichaamslengte verlaat en die niet door hinderlijk janken,
blaffen of piepen ongerustheid toont.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die door zijn begeleider in alle rust
zijn plaats is aangewezen, voorts geen enkele aandacht van zijn begeleider
krijgt, zijn plaats in het geheel niet verlaat en rustig en vol vertrouwen op zijn
begeleider wacht.

Diploma-onderdeel H

Combinatie appél en apport

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.
Beoordeling
Algemeen
• De nadruk ligt op het appèl op de hond.
• Een cumulatie van extra commando’s en / of fouten leidt tot een
onvoldoende.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die, zonder te veel commando’s,
binnen redelijke tijd naar het zitpunt gaat en daar zonder te veel commando’s
gaat zitten, die na daartoe gekregen bevel zonder te veel commando’s voor de
begeleider gaat zitten en na daartoe gekregen opdracht het geworpen apport
opneemt en naar zijn begeleider brengt, ongeacht of hij verpakt en of hij
zittend of staande afgeeft.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die, na één bevel, de te lopen lijn
pakt en gekomen op het zitpunt na èèn (fluit) commando onmiddellijk gaat
zitten en die, nadat het apport is opgegooid en hij het bevel heeft gekregen om
voor te komen, in een rechte lijn naar de begeleider loopt en voor hem gaat
zitten en nadat hij is ingezet op het apport een “model apport” uitvoert.

Werkproef

1

Dubbel

Opdracht
Samen met je hond sta je op post. In de verte loopt de jager.
Met een fluit heeft de jager een eend gelokt. De eend valt duidelijk zichtbaar
op het veld. Na een seintje van de hoofd-voorjager mag deze gehaald worden.
De jager loopt ondertussen verder op zoek naar nog een eend. Zodra de hond
de eerste eend heeft opgepakt schiet de jager de 2e eend. Na afgeven mag je
de hond direct naar de 2e geschoten eend sturen.
Beoordeling
Volmaakt
• Bij de eerste dummy wachten voorjager en hond op het seintje tot
apporteren
• De hond markeert de 1e dummy en pakt deze direct op
• De 2e dummy wordt gemarkeerd
• Daarna brengt de hond zo snel mogelijk de 1e dummy binnen (hoeft geen
model-apport te zijn)
• Na een commando haalt de hond de 2e dummy op, zonder verdere
aanwijzingen, en geeft deze netjes af

Werkproef

2

Verrassing

Opdracht
Herfst!!
In de na-middag zijn er jagers op het veld geweest. De jagers hebben een hoop
geschoten. Helaas konden ze een deel van het geschoten wild niet vinden.
Er liggen een hoop bladeren en in het schemer waren deze moeilijk te zien.
Gelukkig heeft je hond een goeie neus! Aan jou en je hond de taak om 5
verschillende stuks verloren wild binnen te brengen.
Beoordeling
Volmaakt
• Je hond heeft binnen de tijd alle (5) verschillende dummy’s gevonden en
gebracht bij je
• Het wordt gewaardeerd als de hond en jij voorzichtig met het wild omgaan

