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Overzicht afspraken keurmeesteroverleg 10-2-2013:
Afd. A.:
 Bij de aanzet aan het begin en na het voorwerp MOET het commando “zoek” worden
gegeven;
 Gelijkmatig tempo bij het zoeken is sterk afhankelijk van diverse omstandigheden (bijv.
terrein – weer – wind – water);
 Sommige honden gebruiken tijdens het zoeken ook hun tong. Dit niet verwarren met
eten;
 Aanzet mag niet met met hand-armgebaar worden aangewezen;
 Met onmiddellijke ingang is de keurmeester verplicht om aanwezig te zijn bij het
uitlopen van het verleidingsspoor bij SpH. 2. Ook mag een geleider die met een SpH. 2
deelneemt, geen SpH. 2 sporen leggen voor andere geleiders en moet bij meerdere
SpH. 2 geleiders worden geloot nadat de verleiding is gelegd.
Afd. B.:
 Bij het volgen is natuurlijk optimale concentratie van de hond t.o.v. zijn geleider
noodzakelijk. Het volgen dient echter wel recht en op een “natuurlijke” wijze te
geschieden;
 De BP, de ontwikkeling en de afwerking van de oefeningen zijn de “bijzaken “ van een
oefening en dienen dan ook overeenkomstig te worden beoordeeld. Indien bij deze
onderdelen kleine foutjes worden gemaakt kan de totale oefening nog wel Zeer Goed
of zelfs Uitmuntend zijn;
 Bij het apporteren hoeft de hond in de BP niet naar zijn geleider te kijken. De hond
dient optimale concentratie te hebben voor de oefening waarmee hij bezig is;
 BP mag slechts bij elke oefening éénmaal worden ingenomen, dus ook bij het
vooruitsturen;
 Vooruitsturen:
o 1e extra commando voor af
-1½
e
o 2 extra commando voor af
-2½
o Hond neemt na 2e extra commando verkeerde positie in -3½
o Indien hond in beweging blijft na 2e extra commando wordt de oefening met 0
punten gewaardeerd.
o Ook als de hond zelfstandig de ingenomen positie verlaat wordt de oefening
met 0 punten gewaardeerd;
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Afd. C:
 De uitleg van de keurmeester dient zich, vooral bij wedstrijden, te beperken tot de
essentie van de oefening waarbij lange verhalen over de verschillende fasen in de
verdedigingsoefeningen moet worden vermeden;
 We spreken over verdedigingsoefeningen en niet meer over gevechtshandelingen en
over stokbelasting i.p.v. stokslagen;
 De hond mag tijdens de bewakingsfase stil of blaffend bewaken. Ook bij het stil
bewaken dient de hond een actieve bewaking te tonen (spanning in het lichaam)
 Afbreken van de afd. C tijdens de oefening revieren is alleen toegestaan als de hond
met zijn schouderblad t.h.v. de knie wordt genomen. De hond hoeft hierbij niet te
zitten.
 De hond dient altijd het commando “los” op te volgen, ook wanneer de pakwerker de
hond niet voor zich kan houden.
 Springen van de hond tijdens de bewakingsfase is niet foutief, de pakwerker mag zich
echter niet aan passen om een overval in te zetten.
 Oef 2 (stellen en aanblaffen) eindigt bij het in BP nemen van de hond. Oef 3(vlucht)
begint bij het uit het verstek roepen van de pakwerker;
 Tijdens het rugtransport moet de aandacht van de hond op de pakwerker gericht zijn
en niet op de geleider. Indien de hond tijdens rugtransport uitbreekt en inbijt wordt
afd. C afgebroken.
 Afstand stellen:
o Vasthouden Hond is onrustig
tot
-3
o Los in BP
Verlaat BP voor teken AK
tot
-3½
o Los in BP
Verlaat direct BP
Afd. C afbreken
o Kan beet niet houden door snelheid maar
komt direct en overtuigend terug.
-3
Indien de hond de pakwerker mist en onder de mouw doorgaat is de kwal. voor
deze oefening ” Onvoldoende”
 De betreffende markeringen bij het aanblafverstek dienen aanwezig te zijn.
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