3e apporteersport competitie AHC 30 april 2019
Proef E - Apport over hindernis.
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.

Proef F - Verloren apport te land.
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
•

•
•

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.
Het geven van aanwijzingen en aanmoedigingen zal sterk negatief worden beoordeeld.
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.

Water
Een jachthond moet tijdens het werk altijd goed kijken waar hij/zij loopt. Met deze proef gaan we
kijken of jouw jachthond ook zo goed uitkijkt waar hij/zij zijn pootjes zet. We gaan een stukje
volgen, wat wegsturen, komen en sluiten af met een kort apportje. En dan maar hopen dat alles
een beetje blijft staan!
Voor de drie nieuwe beginners onder ons wordt de proef een beetje aangepast.

Verrassing
Steadiness, alertheid, memory en gehoorzaamheid zijn belangrijke onderdelen voor het trainen
van een jachthond. Maar ook voor de baas is alertheid en memory een belangrijk onderdeel. Want
als je hond het toevallig niet ziet of meer weet wordt het van de voorjager wel verwacht uiteraard.
In deze proef gaan we het allemaal eens even test.
Laat wat achter, loop een stukje, lees je hond maar let ondertussen goed op en stuur je hond op
de juiste manier.

