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

Proef G - 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.

Verrassing
Op het terras hebben de jagers lekker zitten nagenieten van hun jacht. Als ze naar huis willen gaan
komen ze erachter dat er 2 stukken wild kwijt zijn. Aan u de taak om deze door de hond te laten
zoeken/apporteren.
Niet licentiehouders
Gewoon 2 stukken wild apporteren.
Licentiehouders
Als het eerste stuk wild wordt gehaald schiet er op de terugweg nog iets geschoten. Eerst het tweede
stuk wild op het terras halen en daarna mag de derde gehaald worden.
Wedstrijdgroep
Afstand groter tot het terras.

Steady
U staat met uw hond op post bij een hutje en gooit/brengt een dummy naar het paaltje. U laat uw
hond zitten en gaat zelf achter het hutje staan.
Dan komt er een hoop herrie uit het bos. Er wordt daar flink gejaagd. U weet niet of deze haas
kickdood is dus aan u om deze eerst op te halen.
Niet licentiehouders
Nadat het stil is in het bos mag u naar uw hond terug en hem eerst naar het bos te sturen om de
haas te halen. Als hij terug is mag hij nog even de dummy halen die achtergebleven is.
Licentiehouders
Deze sturen hun hond vanachter het hutje naar de haas in het bos. U blijft achter uw hutje staan. Als
de hond bij u terug is mag hij de achtergelaten dummy halen.
Wedstrijd groep
Als de hond uit het bos terugkomt komt er nog een tweede geluid ergens vandaan. Eerst moet dan
de achtergebleven dummy gehaald worden en daarna mag de derde gehaald worden.

