2008, een nieuwe start in de africhting.
Voor velen van jullie is het al bekend dat er in juli 2007 een overeenkomst is getekend tussen
de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en de V.D.H.
Dit is een afsluiting van een veel te lange periode (vanaf 1985) waarin onze hondensport door
twee partijen werd bedreven.
Gelukkig zijn er, door het samengaan van deze twee partijen, nu meer mogelijkheden binnen
onze africhting.
In de afgelopen paar maanden zijn er diverse keurmeestervergaderingen geweest om te
proberen zoveel mogelijk verschillen te bespreken en daarover besluiten te nemen.
Op 16 december 2007 is er een keurmeestervergadering geweest waarin diverse afspraken
zijn gemaakt over de wijze van beoordelen.
Afdeling A.:
•

•
•
•
•
•

De aanzet bij het speuren: De geleider moet zich aanmelden met een hond die gereed
is voor het speuren. Dus met een volledig uitgelopen speurlijn en met halsketting
en/of speurtuig (indien men hier gebruik van maakt). De geleider meldt zich bij de
keurmeester. Ca. 2 meter van de aanzet mag de geleider de hond verder voorbereiden
om te beginnen (lijn onderdoor brengen, lijn van halsketting aan speurtuig bevestigen
e.d.) Foutief is om de hond op de aanzet voor te bereiden. Hierna kan de geleider
de hond naar de aanzet brengen en de hond met het commando “zoek” zelfstandig
laten vertrekken. Bij het commando zoek dient de geleider kort bij de hond te staan.
Dit laatste geldt ook voor de aanzet bij de voorwerpen.
HET BEOORDELINGSCRITERIUM BIJ DE AANZET IS CORRECTHEID, GEEN
PLICHT EN GEEN INWERKING.
Indien de hond, na 3 keer aangezet te zijn, het spoor niet opneemt wordt de afdeling A
afgebroken.
Het is de geleider toegestaan bij het aanzetten met de hand de richting van het spoor
aan te geven. (Dit geldt uiteraard NIET bij het Speurhond examen.)
De hond mag na het vinden van een voorwerp niet eerder het speuren vervolgen dan
nadat de geleider de lijn weer heeft opgepakt.
Bij het nemen van een hoek door de hond dient de geleider de hond te volgen. Sterk
omlopen met de bedoeling om de lijn strak te houden is foutief.
Het verwijzen van de voorwerpen dient overtuigend te gebeuren waarbij het tempo in
overeenstemming mag zijn met het speurtempo van de hond.

Afdeling B.:
•
•

Onder concentratie bij de hond (b.v. in beginpositie, aandacht bij zit en af oefening)
verstaan we het oogcontact dat de hond maakt met de geleider.
Bij het apporteren zit de hond te ver van geleider af. Indien de geleider het blok met
het verzetten van 1 voet kan pakken volgt een deelwaardering van de oefening.
Indien dit niet mogelijk is, is het blok niet gebracht en wordt de oefening met 0
punten gewaardeerd.

•
•

Indien de geleider verzoekt om het blok bij de haag of schutting opnieuw te mogen
gooien wordt het aan de geleider overgelaten of er een nieuwe beginpositie wordt
ingenomen.
Indien de hond bij het vooruitsturen door loopt tot het einde van het veld wordt de
oefening met de kwalificatie “Onvoldoende” gewaardeerd.

Afdeling C.:
•
•

•
•
•
•

Bij het revieren dient de hond de verstekken doelgericht te omlopen. (niet plichtmatig)
Verlaat de hond tijdens het stellen en aanblaffen het verstek, voordat de geleider het
teken van de AK heeft gekregen om naar het verstek te komen, mag de geleider een
tweede commando, onder aftrek van punten, geven. Indien de hond voor de 2e maal
het verstek verlaat wordt de afdeling C afgebroken.
Verlaat de hond tijdens het stellen en aanblaffen het verstek, nadat de geleider het
teken van de AK heeft gekregen om naar het verstek te komen, volgt een
deelwaardering in de kwalificatie “Onvoldoende”.
Indien de hond na de gevechtshandelingen de pakwerker verlaat, voordat de AK het
teken geeft om naar de hond te gaan, wordt de afdeling C afgebroken.
Indien de geleider tijdens de bewakingsfasen d.m.v. commando’s of bewegingen de
hond dwingt om bij de pakwerker te blijven wordt de afdeling C afgebroken.
Indien de hond in de beginpositie voor het “afstand stellen” wordt vastgehouden en
zeer onrustig is wordt dit hetzelfde beoordeeld als “uitbreken”.

Verder is er afgesproken dat er op examens constant chip en/of tatoeage controle zal plaats
vinden.
Aad Broekhuizen.

