Diploma Proef B – Komen op bevel met verleiding.
Opdracht
De proef wordt beoordeeld vanaf het moment dat de hond aangelijnd de begeleider, via een
opgegeven route, moet volgen naar een plaats door de keurmeester aangewezen. Op deze
plaats wordt de lijn en, indien aanwezig, de halsband van de hond afgedaan. De hond moet op
deze plaats blijven zitten, liggen of staan waarna de begeleider, met medeneming van de riem
(en eventuele halsband), naar een door de keurmeester aangewezen plaats loopt. Deze plaats is
gelegen op ongeveer 30 meter van de plaats waar de hond is achtergelaten. Op een teken van
de keurmeester moet de begeleider zijn hond bij zich roepen. De hond moet zich onmiddellijk
vanaf de plaats waar hij is achtergelaten in een rechte lijn naar zijn begeleider begeven. Op een
afstand van ongeveer 3 à 5 meter van de ideale lijn van de hond naar de begeleider liggen
meerdere verleidingen op het terrein. Deze verleidingen mogen geen dummy’s,
apporteerblokken of andere in de hondensport gebruikte te apporteren of te stellen voorwerpen
zijn. Indien de hond zich van zijn plaats begeeft vóórdat de begeleider in opdracht van de
keurmeester zijn hond bij zich roept, dan mag hij éénmalig door zijn begeleider worden
teruggebracht. Voor de proef kan de combinatie dan, bij verdere correcte uitvoering, maximaal
een 8 krijgen. Indien de hond een verleiding aanraakt of nagenoeg aanraakt, opneemt of
opzettelijk verplaatst leidt dit tot een onvoldoende.
Beoordeling
Algemeen.
•
• Bij het "kom" - signaal mag als attentie eerst de naam van de hond gegeven worden.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die na niet meer dan 3 bevelen, binnen redelijke
tijd bij zijn geleider komt en voor hem gaat zitten, zodat hij deze ter plaatse kan aanlijnen.
Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die na één bevel, onmiddellijk en in een rechte lijn,
snel komt en zonder een afzonderlijk bevel te hebben gekregen voor de begeleider gaat zitten
zodat deze de hond, zonder dat hij zich hoeft te verplaatsen, kan aanlijnen.
Plaats: veld achter clubgebouw

Diploma Proef D – (Kort) apport te land.
Opdracht
De hond moet, zonder halsband en / of lijn, een, in overzichtelijk terrein weggeworpen, apport
apporteren. 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 geeft een schot met een 6 mm alarmpistool en dient het apport zo te werpen dat het op
ongeveer 30 meter van de hond neerkomt. De valplaats dient zodanig te worden gekozen dat de
hond vanaf de positie bij de begeleider het apport kan zien liggen.
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 of aangelijnd wacht om uitgestuurd te worden kan
voor een correcte uitvoering maximaal een 8 krijgen.
•
• De hond, die bij het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de begeleider wordt
gestopt en al dan niet na commando weer naast de begeleider is gaan zitten, is niet onhoudbaar
ingesprongen en kan bij verdere correcte uitvoering maximaal een 9 krijgen.
•
• Het beoordelen van de wil tot apporteren en de wijze van uitvoering staat centraal.
Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die het apport opneemt en naar zijn begeleider
brengt, ongeacht of hij tijdens het werpen aangelijnd of onaangelijnd was, of hij inspringt of
verpakt en 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 naar het
apport gaat en een “model apport” uitvoert.
Plaats: veld langs Eikenlaan, richting bosschage voor clubgebouw

Werkproef – Walk up.
Opdracht:
Je loopt met je hond samen met de keurmeester en de jager over het veld langs de bosschages.
Jullie schrikken een haas op. Die weet te ontkomen tussen de struiken.
Een stukje verderop schiet de jager pardoes met één schot twee houtduiven uit een boom.
Terwijl je hond de eerste hiervan terug brengt, schiet de jager aan de andere kant van het veld op
een Vlaamse Reus. Dit schot lijkt niet zo zuiver gericht te zijn.
Beginners mogen hun hond aangelijnd houden tijdens het oplopen.
Beoordeling:
voor het volgen tijdens de walk-up en het respecteren schiethaas max 5 punten
ophalen blok, dummy, 2e blok max 5 punten per stuk in juiste volgorde

Plaats:
veld langs Hoogvliet richting Eikenlaan lopen, schiethaas over pad naast containers, houtblokken
achter containers, grote dummy onder picknick tafel
Nodig:
schiethaas, twee blokken, grote dummy

Werkproef – Apport over water
Opdracht
Vanaf de slootkant langs het Caninuspad sta je op post.
Er worden drie dummy’s opgegooid.
De eerste valt aan de overkant op de rijbaan, ca 10m haaks naast jullie.
De tweede valt op het pad richting het clubhuis, ca 40m voor jullie.
De derde valt uit zicht midden op het puppyveld.
Je mag je hond er één van laten ophalen.
Je hebt hiervoor 2 minuten tijd.
Beoordeling:
De eerste dummy 5 punten, de tweede 10 punten, de derde 15 punten & 5 punten als je hond
de dummy haalt die jij kiest.
Beginners zijn vrij alle hulp te geven.
Gevorderden & trainers 1 punt aftrek per extra commando (1x “over”, 1x “richting” & 1x
“apport” of “zoek” toegestaan)
Trainers: eerste dummy 0 punten, tweede 5 punten, derde 10 punten, & 5 punten als beide
dummy’s binnen zijn binnen de tijd.
Plaats:
slootkant langs Caniniuspad tegenover pad naar clubhuis.
Nodig:
parkeerplaatsen naast doorgang naar clubhuis vrijhouden.
3 dummy’s

