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Beste Lezer,
Voor U het “Handboek voor Helpers”
De bedoeling van dit boek is om als leidraad te gebruiken bij de opleiding van nieuwe
helpers. Het is ook een naslagwerk(je) voor reeds geslaagde en actieve helpers. Om
eens in kunnen bladeren en het een en ander eens na te zien en indien nodig op te
halen.
Uitgangspunt is het “keuringsreglement”. Ik heb dit aangevuld met mijn ervaringen als
algemeen helper en keurmeester.
Doordat de “richtlijnen voor de helper” onverkort uit het “keuringsreglement” zijn
gekopieerd zijn, kan het zijn dat sommige delen twee maal omschreven zijn. Ik heb dit
voor de volledigheid zo gelaten.
De exameneisen, die door de examencommissie van de afdeling Limburg gebruikt
worden staan op pagina 29.
De exameneisen voor het examen “Helper der KNPV” staan in de “richtlijnen voor
helpers”. U vindt deze op de website www.knpv.nl
Het is beslist niet mijn bedoeling geweest om het “Keuringsreglement” te herschrijven
of te verbeteren.
Het “Keuringsreglement” zoals uitgegeven door het hoofdbestuur is altijd bindend!!!!!!
Om het onderscheid voor de lezer tussen de tekst uit het Keuringsreglement en dat wat
mijn aanwijzingen zijn duidelijk te maken is er gekozen om hier een onderscheid te
maken in de tekstopmaak. De tekst uit het Keuringsreglement is zwart en letters staan
recht. Mijn aanwijzingen staan in de kleur grijs met schuine letters zoals in deze zin.
Met dank aan;
Jack Delissen voor het helperswerk;
Math Bos met zijn hond;
Jack Aarts voor de foto’s.( www.k9action.nl)
Piet Lagarde en Sjef v/d Boomen voor de corr.
Jan Heins
Commissie Opleidingen afdeling Limburg
Bronvermelding;
Keuringsregelement der KNPV versie; 01-10-2012
Helpers richtlijnen der KNPV versie; 11-10-2011
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Afdeling 1

E. Het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel
De hond wordt getest op het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel.
Richtlijnen voor de helper
De helper nadert in gewone pas de hond aan de voorkant.
De helper moet, wanneer hij de hond tot op ongeveer 5 meter genaderd is, het voedsel duidelijk aan
de hond laten zien door zijn hand met voedsel op heuphoogte te houden.
De helper biedt zowel met de linker - als met de rechterhand de hond een stukje voedsel aan.
Het aanbieden mag slechts met één hand tegelijk gebeuren.
Als de hond weigert laat de helper het voedsel vallen.
Het voedsel mag niet tegen de neus of in de bek van de hond worden geduwd.
De helper loopt na het aanbieden enige passen achteruit, staat dan stil en werpt de hond hierna nog
een stukje voedsel toe, waarbij hij erop let dat het voedsel niet op of tegen de hond terechtkomt.
Daarna verwijdert hij zich enige passen achterwaarts van de hond.
Als de hond tijdens de oefening de helper bijt of licht bijt, mag de helper pas weer voedsel aanbieden
of toewerpen als de hond hem heeft losgelaten.

Voorbereiding door de helper.
Het voedsel dat je gaat gebruiken mag niet weg rollen, als het rond is laat het dan door snijden zodat
er beslist een platte kant aan zit (zie foto)
Zorg ervoor dat je het stukje voedsel, dat gebruikt moet worden om toe te werpen, dusdanig in je hand
hebt dat de hond dit niet kan bemachtigen, ook niet als hij tijdens het aanbieden in een stukje voedsel
bijt en/of dit uit je hand trekt, dus of achter in de hand houden, of in de hand waarmee je het tweede
stukje aanbiedt (dan moet je het stukje voedsel dus even na het aanbieden van het eerste stukje dit
even overpakken).

Rond voedsel moet worden doorgesneden!!!
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Uitvoering door de Helper.
Begin met de oefening recht voor de kop van de hond zodat je deze aan de voorkant nadert.
Draait de hond weg als je positie wilt innemen even naar de keurmeester kijken, die geeft dan aan wat
te doen.
Loop in een rustige maar stevige pas naar de hond (als je te snel of geforceerd naar de hond toe loopt
kun je deze onbedoeld imponeren waardoor deze onnodig achteruit gaat)
Laat op 5 meter het voedsel op heuphoogte zien.

Dit is duidelijk te hoog!!!!!!!!!!

Dit is de juiste (heup) hoogte

Het aanbieden gebeurt met één hand eerst rechts en dan links, als de hond weigert laat je het voedsel
vallen waarbij je ervoor zorgt dat het voedsel niet op, maar naast de hond valt.
Tijdens het aanbieden zorg je ervoor dat je voor de hond staat en niet over of boven de hond.
Een linkshandige helper mag natuurlijk eerst links en dan rechts aanbieden.

Fout; helper staat boven de hond!!!!!!

Juist; helper staat voor de hond!!!!!!
Juist; helper biedt met één hand het voedsel aan.

Na het aanbieden ga je enige passen achterwaarts en werp je de hond het derde stukje voedsel toe
waarbij je ervoor zorgt dat het voedsel in de buurt van de hond terecht komt en niet op de hond. Naast
de voorpoten van de hond is ook in de buurt van de hond.
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Daarna loop je achterwaarts enige passen door. Pas als je op ruime afstand van de hond bent, draai je
je om en ga je terug naar de plaats waar je voor het begin van de oefening uit het zicht was.
Wat kan er gebeuren.
Als je in het zicht komt of tijdens de oefening valt de hond aan;

Niet schrikken voedsel vast houden en naar de keurmeester kijken die bepaalt wat er
gebeuren gaat.

Laat de hond uit eigen beweging los, doorgaan met de oefening tenzij de keurmeester einde
oefening heeft aan gegeven.
De hond likt aan het voedsel;
 Rustig laten likken, dan gebeurt het volgende, of de hond stopt met likken waarna je gewoon met
de oefening doorgaat, of de hond eet het voedsel op.
 In beide gevallen met een oog naar de keurmeester kijken die geeft aan wat er gebeuren gaat.
Nooit de oefening op eigen initiatief afbreken!!!!!!

Afdeling 3

A. Het bewaken van een voorwerp
Een voorwerp, dat bij de hond wordt neergelegd, moet buiten tegenwoordigheid van de geleider door
de hond worden bewaakt en verdedigd.
Richtlijnen voor de helper.
Op een teken van de keurmeester loopt de helper op een afstand van ongeveer 2 meter voorbij de
hond, ook als deze zich niet bij het voorwerp bevindt.
Op een afstand van ongeveer 10 meter voorbij het voorwerp draait de helper zich om en loopt
rechtstreeks naar het voorwerp.
Bij het voorwerp gekomen, probeert hij dit resoluut op te nemen.
Valt de hond nu direct royaal aan, dit ter beoordeling van de helper, dan laat de helper het voorwerp
liggen en geeft zijn poging op.
Hij richt zich dan op en blijft, na zich 2 à 3 meter achterwaarts van het voorwerp verwijderd te hebben,
stilstaan om de hond de gelegenheid te geven los te laten en naar het voorwerp terug te keren.
Laat de hond los, dan verwijdert de helper zich.
Laat de hond niet los, dan handelt de helper naar de aanwijzingen van de keurmeester.
Valt de hond de helper niet direct en resoluut aan, dan pakt de helper het voorwerp op en loopt met
het voorwerp in de hand 2 à 3 meter achterwaarts, waarna hij het voorwerp laat vallen en hij gaat
weer 2 à 3 meter achterwaarts en blijft stilstaan om de hond de gelegenheid te geven los te laten en
naar het voorwerp terug te keren.
Als de hond na het loslaten met de helper mee blijft lopen, moet de helper achteruit blijven lopen.
Valt de hond bij de toetsing in het geheel niet aan, dan pakt de helper het voorwerp op en neemt het
over een afstand van 2 à 3 meter achterwaarts lopend mee.
Daarna laat hij het voorwerp vallen. Hij mag het voorwerp nooit over of naar de hond gooien.
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De helper moet met dezelfde hand, waarmee hij naar het voorwerp reikt, trachten het voorwerp op te
nemen. (Dus nooit wisselen van hand)
Als de hond de helper aanvalt voordat hij hem voorbij gelopen is of voordat de helper het voorwerp 10
meter voorbij is gegaan, dan wordt de oefening niet verder afgewerkt.
De helper blijft dan stilstaan. Als de hond tijdens het voorbijlopen van de helper uitkomt, maar deze
niet bijt, moet de helper de oefening normaal afwerken.
Als de helper, nadat hij de hond op ongeveer 2 meter afstand voorbij gelopen is en ongeveer 10 meter
voorbij het voorwerp is gegaan, bij het terugkomen naar het voorwerp door de hond royaal wordt
aangevallen(het z.g. "te vroeg uitkomen"), dan mag hij niet, de hond meeslepend, toch trachten bij het
voorwerp te komen.
In dit geval dient hij zodra de hond hem royaal heeft aangevallen 2 à 3 meter achterwaarts te gaan en
stil blijven staan om de hond de gelegenheid te bieden hem los te laten en naar het voorwerp terug te
keren.
Als de hond "te vroeg uitkomt" en de helper niet direct royaal aanvalt, moet de helper trachten het
voorwerp op te nemen.
Als de hond in dit geval, terwijl de helper naar het voorwerp gaat zich "verbetert" door goed te gaan
bijten, dit ter beoordeling van de helper, dan staakt de helper zijn poging. In voorkomende gevallen
moet de helper direct contact zoeken met de keurmeester die hem dan nadere aanwijzingen zal
geven.

Uitvoering door de helper.
Kies de plaats waar je begint goed uit. Normaal gesproken wijst de keurmeester je de plaats aan waar
je moet beginnen met de oefening.
De helper moet echter ook weten, dat hij moet beginnen met de oefening aan die zijde van de hond,
waar hij bij het terugkeren gemakkelijk bij het voorwerp kan komen en niet over de hond hoeft te
reiken om aan het voorwerp te kunnen komen. (uiteraard kun je er niets aan doen als de hond zich
tijdens de oefening verplaatst)
Kijk als je op de plaats bent aangekomen waar je zou willen beginnen heel even naar de keurmeester.
Zorg ervoor dat je tenminste twee meter van de hond aan hem voorbij loopt (liever twee meter twintig
als een meter negentig!!!!)
Loop de hond tien meter voorbij, daarna draai je je om en ga je regelrecht naar het voorwerp en
probeer je dit op te pakken. De hond moet je van deze poging afhouden. Bijt de hond resoluut en
voldoende (dit ter beoordeling van de helper) geef je de poging op en ga je ruim twee meter achteruit
en stil staan om de hond de gelegenheid te geven los te laten (direct naar de keurmeester kijken die
geeft als de hond niet loslaat aan hoe te handelen) Laat de hond los, ga je eerst een paar passen
achteruit. Je houdt de hond goed in de gaten om te zien wat er gebeurt, dan draai je om en ga je naar
je rustplaats.
TIP: probeer je bij het oppakken voor te stellen dat er geen hond ligt, het moet een resolute poging zijn,
waarbij de hond wel de kans moet hebben om het voorwerp te verdedigen.
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Fout; Helper loopt te dicht langs de hond.

Juist; Helper loopt op de goede afstand
langs de hond.

Fout; Helper heeft arm op de rug

Fout; Helper geeft buitenom de arm aan

Juist; Helper tracht resoluut het voorwerp op te nemen
en kan zo nodig de hand in de mouw trekken om het in
de hand bijten te voorkomen.
Wat kan er gebeuren.
Als de hond je in het voorbijgaan bijt direct naar de keurmeester kijken. Die geeft aan wat je moet
doen. De oefening wordt dan niet verder afgewerkt.
Als de hond zich niet bij het voorwerp bevindt, maar op enige afstand hiervan (is bijvoorbeeld een paar
meter vooruit gekropen) loop je toch op twee meter voor de hond langs en tien meter voorbij, daarna
draai je om en ga je rechtstreeks naar het voorwerp. Ook als dit een paar meter achter of naast de
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hond is. Bij het voorwerp gekomen en de hond valt niet aan pak je het voorwerp op loop je er ongeveer
twee meter mee achteruit en laat het dan vallen (hou oogcontact met de keurmeester!!!!). Valt de
hond wel aan dan handel je zoals eerder beschreven.
Als de hond te vroeg uitkomt en je licht of niet bijt, ga je gewoon naar het voorwerp om dit te pakken.
Bijt de hond dusdanig dat je, ook als je bij het voorwerp zou zijn dit niet zou hebben gepakt, geef je de
poging op en ga je twee meter achterwaarts stil staan. Als de hond in eerste instantie licht bijt en
tijdens dat je naar het voorwerp gaat zich zodanig verbeterd dat je (als je bij het voorwerp zou zijn) je
poging moet opgeven, ga je eerst stil staan en daarna twee meter achteruit. Verder zoals eerder
beschreven.
Bijt de hond als je het voorwerp pakt niet of licht, zodat je het voorwerp zonder al te veel moeite kunt
pakken, dan het voorwerp pakken en twee meter achterwaarts meenemen (niet schrikken als de hond
tijdens het achteruit gaan los laat!!! Dit kan soms wel eens gebeuren). Dan het voorwerp laten vallen
en nogmaals twee meter achteruit gaan en stil staan om de hond de gelegenheid te geven los te laten,
zoals eerder beschreven.

Rechtstreeks naar het voorwerp

Voorwerp opnemen ook al is de hond er niet bij

Wat mag beslist NIET.
Als je naar de hond loopt hem:
 je arm aangeven;

je arm op de rug houden;
 hem aanmoedigen of beïnvloeden los te laten; Ook mag je niet van de lijn afwijken als je
omgedraaid bent en naar de hond toegaat. Je moet beslist in een rechte lijn lopen.

C. Het revieren naar een persoon.
Richtlijnen voor de helper.
De helper gaat op de plaats staan, die de keurmeester heeft aangegeven en beweegt zich zo min
mogelijk.
Nadat de hond de helper goed heeft aangeblaft - ongeveer 10 keer - zal de helper trachten door het
geven van commando's de hond te bewegen het bewaken op te geven.
De helper geeft daartoe één zacht commando en twee luide commando's.
Bij een moeilijk of slecht blaffende hond handelt de helper naar eigen inzicht.
De luide commando's dienen zodanig gegeven te worden, dat de keurmeester aan de start ze duidelijk
kan horen.
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De helper moet de keurmeester juist en volledig inlichten over het volgende:
A. Heeft de hond bij aankomst gesteld of gebeten;
B. Hoe is het bewaken geweest. Bewaakte de hond steeds attent, liggend of te veraf;
C. Hoe dikwijls heeft de hond tijdens het bewaken gebeten;
D. Andere niet bij het revieren behorende dingen.
De helper mag de hond geen commando's geven als:
1. De hond verder dan 10 meter bij hem vandaan is;
2. De hond het bewaken opgeeft en weer bij de helper terugkeert;
3. De hond de helper wel bewaakt, maar in het geheel niet aanblaft;
4. De hond geblaft heeft, zich daarna vastbijt en niet meer loslaat of loslaat en niet meer blaft.

Voorbereiding door de helper.
Zorg er voor dat je samen met de keurmeester een boom uitzoekt waar je stevig tegen aan kan gaan
staan, zodat er niks kan gebeuren. (het kan gebeuren dat een hond stelt of tegen je op springt ook dan
moet je stil staan)
Ga rustig en ontspannen tegen de boom staan.
Bepaal samen met de keurmeester de 10 meter grens (waar buiten je geen commando’s mag geven)

Fout; Helper staat onstabiel als er een hond
tegen hem aanspringt valt hij om.

Juist; Helper staat stabiel en veilig.

Uitvoering door de helper.
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Als de hond bij je komt geef je na ca. 10 keer blaffen een zacht en twee luide commando’s. De luide
commando’s moeten door de keurmeester die aan de start staat gehoord kunnen worden, omdat dan
pas de keurmeester en de geleider naar je toe gaan lopen. (probeer op een dusdanige manier de harde
commando’s te geven dat je je stem niet forceert, omdat er na de eerste hond nog een aantal komen.
Een dreigend en “rollend” commando kan ook hard gegeven worden.
Let vanaf het begin goed op wat er gebeurt. Je moet de keurmeester hierover duidelijk en resoluut
kunnen informeren een hulpmiddel om het te onthouden kan zijn; A 3xB.
A = aankomst
heeft de hond bij aankomst gebeten of gesteld;
e
1 B = Blaffen
hoe heeft de hond geblaft en waar begon de hond te blaffen; binnen of buiten de
10 meter grens (erbuiten wordt als blaffen in het revierterrein gezien);
e
2 B = Bewaken
hoe heeft de hond bewaakt voor en na de commando’s (vaak bewaken honden
na de commando’s minder attent dan voor de commando’s).
Stond de hond dicht bij je met zijn kop naar je toe of met zijn kop richting
geleider; op welke afstand stond de hond; was hij attent of aan het zoeken; wat
is je algemene indruk van het bewaken.
Let op als de hond met bijvoorbeeld zijn achterhand tegen je aan staat. Dan is er
contact en dus bewaakt hij attent.
e
3 B = Bijten
Hoe vaak heeft de hond gebeten voor en na de commando’s. Waren het lichte of
zware beten.
Heeft de hond die tijdens de commando’s gebeten heeft ook snel losgelaten of
duurde dit een tijdje. (tijdsbepaling bv. door te tellen)
Wat kan er gebeuren.
De hond kan je niet vinden en blijft revieren. De helper mag zijn aanwezigheid niet verraden!! Dus niet
de hond roepen of onnodig gaan bewegen.
De hond loopt tijdens het revieren binnen de 10 meter zone maar jij bent er van overtuigd dat hij je niet
gezien heeft. Dit wordt niet als bewaken opgeven beschouwd.
De hond komt bij je, bijt zich vast en blaft niet. Je mag dan geen commando’s geven!! Pas als de hond
geblaft heeft mag je commando’s geven.
De hond komt bij je en blaft niet. Je mag dan geen commando’s geven!!! (uitzondering als het bv een
hete dag is en de hond heeft lang gerevierd en je kunt zien dat er niks meer aan blaffen uitkomt. Dan
mag je op eigen initiatief na minimaal twee blaffen commando’s geven)
De hond komt bij je, loopt buiten de 10 meter weg en komt dan bij je terug al of niet blaffend. Je mag
dan geen commando’s geven!! (Tip; onthoud tot op welke plaats de hond weg was, een boom of struik
of iets dergelijks. Zo doende kan de keurmeester eventueel nameten hoever de hond weg is geweest,
dit om naderhand de geleider goed te kunnen informeren).
Wat mag beslist NIET.
De hond op enige manier beïnvloeden, zodat deze het bewaken gaat opgeven of beter gaat bewaken.
Onnodig bewegen (ook niet tijdens de commando’s), zodat de hond “verleidt” wordt om te gaan bijten.
De hond die aan het bijten is losmaken door commando’s, een klap of iets dergelijks, (alleen als het
echt niet houdbaar is mag de hond heel voorzichtig van het pak worden “afgestreken” maar dit alleen
in het uiterste geval en dan nog heel voorzichtig. Je moet dit aan de keurmeester melden). In elk
ander geval rustig de tijd laten uitbijten, houd je desnoods aan de boom vast.
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D. Het transport van een arrestant.
Richtlijnen voor de helper
De helper neemt het voorwerp onder de linker arm. (tenzij anders bepaald door de keurmeester).
Onderweg laat de helper - na ongeveer 20 meter gelopen te hebben - tersluiks het voorwerp vallen.
De helper mag niet stil gaan staan voordat de hond met het opgepakte voorwerp hem met de kop is
gepasseerd en de geleider hem daartoe een commando heeft gegeven.
In alle andere gevallen blijft hij doorlopen en handelt hij op aanwijzingen van de keurmeester.
Het transport wordt hierna over een afstand van ongeveer 20 meter op de gewone wijze voortgezet.
Vervolgens wordt een gelijke afstand afgelegd waarbij de helper een beschonken verdachte nabootst.
Dit nabootsen van een beschonken verdachte mag niet op overdreven wijze plaatsvinden en zeker niet
ontaarden in hardlopen.
Hierna volgt nog een afstand van 10 m in gewone pas.
Na een commando van de geleider houdt de helper halt.

Voorbereiding door de helper.
Neem de sleutelbos (minimaal 5 maximaal 10 sleutels) onder de linkerarm. Zorg ervoor dat de sleutels
niet naar achter uitsteken (de hond zou deze dan tijdens het transport kunnen bemachtigen), neem ze
zo onder de arm dat je ze gemakkelijk zonder onnodige beweging kunt laten vallen.
Uitvoering door de helper.
Op commando van de geleider ga je lopen. Let op het tempo, zorg ervoor dat de geleider je ook
werkelijk kan bijhouden (een oudere of minder goed ter been zijnde geleider loopt soms wat
langzamer, pas je snelheid daar op aan).
Loop zo natuurlijk mogelijk dit is het minst vermoeiend.
Na 20 meter laat je de sleutelbos vallen. Probeer dit zo te doen dat je de linkerarm niet of nauwelijks
beweegt.
Let op de apporterende hond, zonder dat je het tempo aanpast of van de lijn afwijkt.
Als de hond de sleutels heeft opgeraapt mag je pas stil gaan staan op commando van de geleider.
Deze mag dit pas geven als de hond met zijn kop voorbij je knie is (let op het kan ook gebeuren dat de
hond aan de rechterzijde voorbijkomt. Ook dan pas stoppen op het commando van de geleider als de
hond met het voorwerp met zijn kop voorbij je knie is). Nooit stoppen als de hond niet met zijn kop
voorbij je knie is.
Het transport gaat verder op commando van de geleider weer 20 meter in rechte lijn vanaf het punt
waar je op commando van de geleider hebt stilgestaan.
Laat je linker arm niet zwaaien hiermee zou je een scherpe hond kunnen verleiden om te bijten.
Na deze 20 meter ga je op eigen initiatief over in het nabootsen van een dronken persoon, hiervoor niet
verder van de rechte lijn afwijken dan; een pas naar links en een pas naar rechts. Geen extra
bewegingen zoals stilstaan naar voren vallen, snelheid wisselingen etc.
Dit gedeelte is ook weer 20 meter. Let op dit is bedoeld als 20 meter op de rechte lijn dus meer dan 20
passen (je wijkt immers van de rechte lijn af). Dus bijvoorbeeld 25 passen dit afhankelijk van de grootte
van jouw passen.
Na deze 20 meter ga je weer op eigen initiatief over in gewone pas. Denk ook hier weer aan het stil
houden van je linkerarm.
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Het transport wordt vervolgens na ca. 10 meter op commando van de geleider beëindigd, blijf gewoon
stil staan en neem je sleutels van de geleider aan. Maak het de geleider niet moeilijk, gewoon de
sleutels even aan pakken.
Let op stil blijven staan tot de geleider 25 meter bij je weg is pas dan de sleutels weer onder je arm
doen voor de volgende hond.

Fout; Helper laat de arm waar de hond loopt
rakelings langs de kop van de hond zwaaien
dit moet vermeden worden

Juist; Helper zorgt ervoor dat zijn arm niet vlak
langs de kop van de hond zwaait.

Wat kan er gebeuren.
De geleider geeft tijdens het apporteren van de sleutels een commando “Halt” terwijl de hond nog niet
met zijn kop voorbij je knie is. Dan blijf je doorlopen (ook al trekt de geleider aan je schouder of op een
andere wijze je het doorlopen tracht te belemmeren) . Pas wanneer de geleider opnieuw een
commando geeft . Ook hier mag je pas halt houden als het commando gegeven is nadat de hond (met
het voorwerp) met zijn kop voorbij je knie is.
De Hond apporteert niet en blijft gewoon naast je lopen. In dat geval ga je na 20 meter over in het
“dronken” gedeelte. Houd ook hier goed de keurmeester die voor je Loopt in de gaten, die geeft indien
nodig aan wat er gebeuren moet.
De Hond heeft erg lang werk met het apporteren. Houd de keurmeester die voor je loopt in de gaten
die geeft aan wat er gebeuren moet in dit geval mag je, als de keurmeester dit aan geeft, wel op een
commando van de geleider halt houden.
Wat mag beslist NIET.
Zo snel lopen dat de geleider je niet kan bijhouden.
Bij het laten vallen van het voorwerp je arm zodanig bewegen dat de hond hierdoor van het apporteren
afgeleid wordt.
Tijdens het ”dronken” gedeelte je naar voren laten vallen of stilstaan. Ook mag het niet in een
belachelijke vertoning ontaarden.
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E. Het tot staan brengen van een verdachte, die zich met een stok verweert.
Richtlijnen voor de helper.
Bij het in het zicht komen steekt hij zijn stok omhoog en vlucht na het horen van een sommatie.
Zodra de helper het schot aan de start hoort vallen, dient hij zijwaarts uit het zicht van de geleider en
de hond te gaan.
Als de hond de helper tot op ongeveer 25 meter is genaderd, draait de helper zich vlug om en probeert
- door tegen de hond in te gaan, door het geven van enige dreigende commando's en één draaglijke
stokslag - de hond van zijn aanval af te brengen.
De helper gaat in een natuurlijke houding tegen de hond in, de stok dreigend omhoog en de andere
arm licht gebogen voor/naast het lichaam waarbij hij zich zo breed mogelijk maakt.
De stokslag mag niet gericht zijn op de poten of de kop van de hond.
De stokslag moet bij voorkeur gegeven worden van voren naar achteren over de rug van de hond.
Zowel het sluipen als het onbeheerst tegen de hond instormen is ontoelaatbaar.
Ontwijkt de hond de toetsing, dan zal de helper zich omkeren, weer tegen de hond ingaan en de
toetsing op dezelfde wijze herhalen.
Als de helper bij de eerste toetsing de stokslag heeft gegeven, dan mag hij hem bij de tweede toetsing
alleen nog maar onder het geven van enige dreigende commando's tegemoet gaan, waarbij hij de stok
dreigend omhoog houdt.
Er mag in totaal maar één stokslag worden gegeven, ook als er meerdere toetsingen nodig blijken te
zijn.
Ontwijkt de hond ook nu de toetsing, dan zal hij nog één maal op dezelfde wijze getoetst worden.
Na de derde toetsing moet de helper vluchten.
Als de helper tijdens de toetsing van de stokvastheid valt zonder door de hond gebeten te worden, dan
moet hij opstaan en de hond opnieuw toetsen, zo nodig twee keer.
Als de helper valt na de toetsing van de stokvastheid zonder te worden gebeten en de hond bijt hem
tijdens het opstaan dan vlucht de helper nog 5 à 7 meter om “de wijze van tot staan brengen” te
toetsen.

Voorbereiding door de helper.
Zorg ervoor dat je rechte ongeschilde stokken gebruikt stokken die bij voorkeur niet zwiepen.
Zorg dat je goed weet in welke richting je moet vluchten om goed in het zicht van de geleider met zijn
hond te zijn. En in welke richting je uit het zicht van de geleider en zijn hond bent. Verstandig is om ‘s
morgens of tijdens de middag pauze even de moeite te nemen om de situatie goed in je op te nemen,
door bv aan de start van de stellaan te gaan staan en een vast punt in je gedachten te houden. Dit is
belangrijk voor alle stel oefeningen!!!!
Uitvoering door de helper.
Op teken van de keurmeester ga je midden in de stellaan* staan met je rug naar de geleider met zijn
hond en steek je de stok omhoog.Op de eerste sommatie van de geleider ga je vlot vluchten waarbij je
ervoor zorgt dat je duidelijk door de geleider en zijn hond gezien kan worden.
Zodra je het schot, dat aan de start wordt gelost, hoort ga je links of rechts uit het zicht van de geleider
met zijn hond. Nu zorg je ervoor dat je vanuit de stellaan niet meer gezien kan worden.
Zodra je uit het zicht van de geleider met zijn hond gaat kijk je regelmatig goed achterom te zien of de
hond je aan het achtervolgen is. Als deze je op 25 meter genaderd is draai je je snel om. Ga met de
stok omhoog en je linker arm licht gebogen naast of voor je lichaam (zie foto’s) tegen de hond in.
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Hierbij probeer je hem met dreigende commando’s van zijn aanval af te brengen. Net voor dat de hond
je aanvalt geef je hem een (dragelijke) stokslag van voor naar achter over zijn rug. Als de hond je
aanvalt en vastbijt zal hij je door zijn snelheid omdraaien, laat dit gebeuren!!
Nadat de hond zich heeft vast gebeten vlucht je nog 5 a 7 meter in richting van de geleider af!
Dit is de richting die je vluchtte net voor dat je je hebt omgedraaid.
Heeft de hond je niet goed vast of brengt deze je niet goed tot staan door bv los te laten, blijf je door
vluchten tot de keurmeester je een teken geeft om te stoppen.
Na het stoppen (dus na 5 a 7 meter of op teken van de keurmeester) draai je je om zodat je met je
gezicht naar de geleider staat.
* Met het midden van de stellaan wordt hier en in de verdere tekst steeds het midden in de
breedterichting bedoeld, niet in de lengterichting.
Duikt de hond tijdens de aanval onder je arm door of bijt deze niet goed vast en schiet door en aan je
voorbij, draai dan snel om en geef een tweede maal de hond de gelegenheid aan te vallen. Hierbij
probeer je ook nu weer de hond met dreigende commando’s van zijn aanval af te brengen.
Duikt de hond nu opnieuw onder je arm door of valt deze opnieuw niet goed aan en gaat dus weer aan
je voorbij, draai dan opnieuw om en probeer voor de derde maal deze door het geven van dreigende
commando’s van zijn aanval af te brengen.
Valt de hond ook nu niet aan, vlucht dan van de geleider af. Bijt de hond nu in dan vlucht je 5 a 7 meter.
Indien de hond niet goed aanpakt of je niet tot staan brengt, dan vlucht je door tot je een teken van de
keurmeester krijgt.
Indien de hond in de eerste aanval de stokslag heeft gekregen of je hebt een slaande beweging
gemaakt, raak of mis, mag je in de tweede of derde aanval niet meer slaan!!
Heeft de hond tijdens de eerste aanval een grote boog om je heen gemaakt zodat je niet hebt kunnen
slaan en je hebt ook werkelijk geen slaande beweging gemaakt moet je hem bij het terug komen een
slag geven.
Ook al ben je er vast van overtuigd dat de oefening door de hond niet goed is uitgevoerd altijd de
oefening volledig afwerken!!!!! Alleen wanneer je een teken krijgt van de keurmeester om te stoppen
beëindig je de oefening. Nooit de oefening op eigen initiatief afbreken!!!!
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Fout; Helper heeft zijn arm op de rug

Juist; Helper heeft zijn arm naast het lichaam

Fout; Helper heeft zijn arm te ver opzij

Juist; Helper heeft zijn arm schuin voor het
Lichaam
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Wat kan er gebeuren.
Als de hond bij zijn eerste of tweede aanval niet goed aanbijt, van het pak afschiet en op zijn rug of
soortgelijks achter je op de grond terecht komt, geef hem dan de tijd om overeind te komen en zich te
herstellen. Pas als de hond er weer bij de les is begin je met de volgende dreiging en indien nodig
verder zoals omschreven.
Als je valt tijdens de aanval en de hond heeft zich vast gebeten sta je op en vlucht 5 à 7 meter zoals
omschreven.
Val je tijdens de oefening en de hond bijt niet in, sta je op en test de hond door het geven van
dreigende commando’s zo nodig twee maal.
Val je tijdens de oefening en de hond bijt pas in tijdens het opstaan vlucht je 5à 7 meter zoals
omschreven.
Als je geen schot hoort mag de hond niet getest worden. Kijk echter in dit geval altijd eerst naar de
keurmeester die beslist altijd wat er dient te gebeuren.
Wat mag beslist niet.
De hond ontwijken door bv je schouder weg te trekken of uit de aanvalslijn van de hond te gaan.
Twee maal een slaande beweging maken, ook niet als je de hond bij de eerste slag gemist hebt.
De slag moet van boven naar beneden over de rug van de hond dus beslist niet van opzij slaan.
Stevig pakwerk is oké maar onbeheerst tegen de hond instormen is beslist ontoelaatbaar.

F. Het weigeren om commando’s van vreemden op te volgen.
Richtlijnen voor de helper
De helper laat direct de stok vallen en probeert door het geven van verschillende commando’s zoals
“vooruit”, “ga naar de baas” e.d., de hond te bewegen het bewaken op te geven.
De helper mag niet proberen - bijvoorbeeld door het naar beneden brengen van zijn arm(en) - de hond
tot afliggen te bewegen.

Uitvoering door de helper.
Heel eenvoudig de stok laten vallen door gewoon je hand open te doen en gelijktijdig enige
commando’s geven.
Wat kan er gebeuren.
De hond bijt of niet, beide mag en is goed.
Wat mag beslist NIET.
De stok op de hond laten vallen.
Commando’s geven die betrekking hebben op de dressuur zoals “apport, ga liggen” etc.
Je bovenlichaam naar de hond draaien zodat je een dreigende houding gaat aannemen of door arm
bewegingen de hond tot afliggen te dwingen.
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G. Het transport gevolgd door het tot staan brengen van een vluchtende verdachte.
Richtlijnen voor de helper
Als het transport over een afstand van ongeveer 25 meter heeft plaatsgevonden, rukt de helper zich
los op een teken van de keurmeester.
Hij vlucht, zich daarbij omkerend naar de geleider, in de richting tegenovergesteld aan die, waarin het
transport plaatsvindt.
Als de hond niet direct, resoluut aanvalt of de helper niet afdoende tot staan brengt, blijft de helper
vluchten tot de keurmeester hem een teken geeft om zijn vlucht te staken.

Uitvoering door de helper.
Op commando van de geleider ga je lopen. Let op het tempo. Zorg ervoor dat de geleider je ook
werkelijk kan bijhouden (een oudere of minder goed ter been zijnde geleider loopt soms wat
langzamer, pas je snelheid daar op aan).
Loop zo natuurlijk mogelijk dit is het minst vermoeiend.
Als de keurmeester die voor je staat (dit is de keurmeester die aan de start heeft afgezwaaid) je een
teken geeft met het boekje draai je snel om naar de geleider en vlucht je vlot weg in de richting waar
het transport begonnen is.
Als de hond zich heeft vast gebeten vlucht je nog 5 a 7 meter in richting van de geleider af!
Heeft de hond je niet goed vast of brengt deze je niet goed tot staan door bv los te laten vlucht je door
tot de keurmeester je een teken geeft om te stoppen. Zodra het vluchten is voltooid (dus na 5 a 7 meter
of op teken van de keurmeester) draai je om zodat je met je gezicht naar de geleider staat.
Wat kan er gebeuren.
De hond valt niet direct aan maar twijfelt even, bijt niet goed vast of mist. Niet twijfelen maar
doorgaan met vluchten!!
De keurmeester kan alleen dan duidelijk zien wat er gebeurd.
Als je struikelt bij het omdraaien en valt; bijt de hond goed vast sta je op en blijf je stil staan.
Bijt de hond niet ook niet tijdens het opstaan dan vlucht je. De hond moet je tot staan gebracht
hebben.
Wat mag beslist NIET.
De hond ontwijken.
Je arm of armen zo hoog houden dat de hond er niet of moeilijk bij kan.
Omdraaien naar de hond, je moet te allen tijde van de hond af vluchten.
Je moet beslist vluchten in de richting vanwaar je gekomen bent, dus niet links of rechts van de lijn
afwijken.
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H. Het tot staan brengen van een op een fiets vluchtende verdachte.
Richtlijnen voor de helper.
De helper komt lopend met de fiets in het zicht.
Na een sommatie vlucht hij fietsend verder.
De fietsende helper regelt zijn tempo naar het tempo van de hond en houdt daarbij rekening met de te
overbruggen afstand.
Zodra de hond 25 meter van het startpunt is, fietst de helper in een vloeiende lijn uit het zicht van de
geleider en zijn hond.
Wanneer de hond de helper tot op 5 à 7 meter genaderd is, zal de helper “versnellen”.
Dit versnellen mag niet ontaarden in “racerij”.
Het tot stilstand komen dient op bedaarde wijze te gebeuren.
De helper moet afstappen aan de zijde waar de hond hem heeft vastgegrepen.
Hij verwijdert zich enige passen van de fiets en blijft daar stilstaan.
Als de hond na het inzetten van zijn aanval door omstandigheden valt, moet de helper even inhouden
en weer versnellen als de hond op 5 à 7 meter is genaderd.

Voorbereiding door de helper.
Controleer de fiets, rij er even een stukje op zodat je weet hoe zwaar je moet trappen en of de fiets wel
remt, niet zwabbert etc.
Kijk ook goed hoe groot het terrein is en deel de vluchtroute zo in dat de hond als hij misgrijpt zo
mogelijk twee maal opnieuw kan aanzetten om aan te vallen.
Spreek vooraf met de keurmeester die het teken gaat geven voor de vervolgoefening I (het tot staan
brengen van een vluchtende verdachte) goed af hoe hij de vlucht richting gaat aangeven met zijn
boekje.
Zorg er voor dat als je op de fiets stapt je het stuur zodanig vastpakt dat de mouwen van het pak op
het stuur liggen en niet aan het stuur kunnen blijven haken als de hond onverhoopt toch op de arm
gaat aanvallen.

Juist; dit is de veiligste manier ook bij een eventuele “armsteller”
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Uitvoering door de helper.
Op een teken van de keurmeester kom je lopend met de fiets aan de hand in het zicht van de geleider
met zijn hond. Op de eerste sommatie van de geleider stap je op de fiets en vlucht in het zicht van de
geleider met zijn hond.
Denk hier aan de snelheid, stapvoets fietsen is hier snel genoeg, elke meter die je hier spaart kun je aan
het einde van het terrein nodig hebben. Er kan tijdens de aanval van alles misgaan en de hond moet
goed de gelegenheid hebben je aan te vallen. Zo nodig meerdere malen.
Als de hond 25 meter van de start af is ga je links of rechts uit het zicht van de geleider en zijn hond.
Pas je snelheid aan aan de snelheid van de hond. Hier is het contact houden met de achtervolgende
hond heel erg belangrijk!!!
Is de hond 5 à 7 meter van je verwijderd dan mag je aanzetten, wel zodanig dat de hond je kan
aanvallen (hij mag hiervoor best moeite doen).
Heeft de hond je tot staan gebracht stop je op een rustige manier. Dus niet vol afremmen, en stap je
rustig van de fiets af aan de zijde waar de hond de aanval gemaakt heeft. De fiets rustig neer leggen,
beslist niet laten vallen en ga je op ongeveer twee meter naast de fiets staan (dit zodat je geen last van
de fiets hebt als je gaat vluchten voor oefening I). Met je gezicht in de richting van waar je gekomen
bent zodat je de keurmeester die heeft afgezwaaid goed kunt zien.

Juist; Afstappen aan de zijde van de hond.

Juist; Rustig de fiets neerleggen.

Juist; op enige afstand naast de fiets stil gaan staan.
Wat kan er gebeuren.
Als de hond je aanvalt en je voet gaat van de trapper af. Kan je deze zonder al te veel moeite weer op
de trapper zetten, dan alsnog 5 à 7 meter door vluchten. Lukt dit niet, dan stap je af.
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Het mag niet zo zijn dat je koste wat kost je voet weer op de trapper gaat forceren om de meters te
vluchten. Als het lukt om je voet op de trapper te zetten is het goed als het echt niet lukt is het ook
goed.
Als je merkt dat je gaat vallen met de fiets (bv door een arm steller of een soortgelijke reden) zorg er zo
mogelijk voor dat je niet op de hond valt. Ga geen gekke dingen doen om overeind te blijven, zoals je
been uitsteken om de klap op te vangen, dit kost als het tegenzit je knie gewricht en dat is beslist niet
de bedoeling.
Gebeurt er iets tijdens de achtervolging van de hond, moet je hierop inspelen. Als de hond afremt valt
of iets dergelijks, snelheid terug nemen en opletten wat er gebeurd. Komt de hond door om de aanval
te maken dan je snelheid weer verhogen. Let goed op de beschikbare ruimte je bent sneller aan het
eind van het terrein dan je denkt!!!
Wat mag beslist NIET.
Zo snel fietsen dat de hond je niet kan aanvallen.
Van de rechte lijn afwijken waardoor de hond kan misgrijpen.
De eerste aanval op een dusdanige plaats laten gebeuren dat er geen plaats meer is zodat de hond zich
kan herstellen.(nodig indien de aanval niet slaagt) De indeling van de afstand door de helper is hier
heel erg belangrijk!!!
Tijdens het afstappen de fiets laten vallen zodat de hond schrikt en misschien wel loslaat.
Bij het afstappen de hond over de fiets heen trekken.

I. Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte.
Richtlijnen voor de helper
De helper vlucht - op een teken van de keurmeester - in vlotte pas in een door de keurmeester
aangegeven richting.

Voorbereiding door de helper.
Deze oefening wordt direct na oef. H uitgevoerd er is dus geen tijd om iets voor te bereiden.
Uitvoering door de helper.
Op een teken van de keurmeester die heeft afgezwaaid vlucht je in de door hem met zijn boekje
aangegeven richting.
Als de hond zich heeft vast gebeten vlucht je nog 5 a 7 meter in de aangegeven richting.
Heeft de hond je niet goed vast of brengt deze je niet goed tot staan door bv los te laten blijf je door
vluchten tot de keurmeester je een teken geeft om te stoppen.
Zodra het vluchten is voltooid (dus na 5 a 7 meter of op teken van de keurmeester) draai je om zodat je
met je gezicht naar de geleider staat.
Wat kan er gebeuren.
De hond valt niet direct aan maar twijfelt even, bijt niet goed vast of mist. Niet twijfelen maar
doorgaan met vluchten!!
De keurmeester kan alleen dan duidelijk zien wat er gebeurd.
Als je struikelt bij het omdraaien en valt; als de hond goed vastbijt sta je op en blijf je stil staan.
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Bijt de hond niet, ook niet tijdens het opstaan dan vlucht je. De hond moet je tot staan gebracht
hebben.
Wat mag beslist NIET.
De hond ontwijken.
Je arm of armen zo hoog houden dat de hond er niet of moeilijk bij kan.
In een andere richting vluchten dan die door de keurmeester is aangegeven.
Over of vlak langs de fiets vluchten zodat de hond kan schrikken of zich verwonden.

J. Het tot staan brengen van een verdachte, die met een vuurwapen schiet
Richtlijnen voor de helper
De helper moet voor elke oefening controleren of het vuurwapen geladen is.
I.v.m. de uitvoering van de aansluitende oefening K. dient de helper er mede op toe te zien, dat er
voldoende voorwerpen in een lange lijn - drie bij drie - verspreid liggen.
De helper komt in het zicht en vlucht, nadat hij het eerste schot gelost heeft en een sommatie van de
geleider gehoord heeft.
Zodra de hond 25 meter van het startpunt is, vlucht de helper zijwaarts uit het zicht van de geleider en
zijn hond.
De helper moet er op letten dat in zijn directe nabijheid voldoende voorwerpen liggen als hij tot staan
is gebracht.
Voorkomen dient te worden dat de helper, met de hond, die zich heeft vastgebeten, te ver naar de
voorwerpen moet lopen.
Als de hond hem tot op ongeveer 25 meter is genaderd, lost de helper met een gestrekte arm
nogmaals een schot in de richting van de hond, waarna hij het vuurwapen laat vallen en in gewone pas
doorloopt.
Als de hond de helper direct goed vastgrijpt zal hij nog 5 à 7 passen doorlopen.
Na deze vluchtpoging draait hij zich om naar de geleider.
Als het vuurwapen weigert, dient de helper dit direct duidelijk kenbaar te maken aan de voorzitter van
de keuringscommissie, zodat deze een vervangend schot kan afvuren.
Valt de helper zonder dat de hond bijt, dan moet de helper opstaan en verder lopen.
Valt de helper terwijl de hond niet bijt en de hond gaat tijdens het opstaan van de helper bijten, dan
loopt deze nog 5 à 7 meter verder om “de wijze van tot staan brengen” te toetsen.

Voorbereiding door de helper.
Zorg ervoor en dat het vuurwapen geheel geladen is. Controleer bij twijfel.
Verdeel de voorwerpen waar mee je gaat werpen tijdens oefening K drie aan drie net naast de vluchtlijn, zodanig dat als je vluchten uit het zicht van de geleider met zijn hond en dat de hond niet over de
voorwerpen heen hoeft te rennen om de aanval te maken (dit i.v.m. evt. wegglijden van de hond als
deze aanzet voor de aanval)
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Uitvoering door de helper.
Op een teken van de keurmeester kom je lopend naar het midden van de stellaan en vuurt met
gestrekte arm een schot in de richting van de geleider met zijn hond, dan draai je je om, met je rug
naar de geleider en op de eerste sommatie ga je vluchten zorg ervoor dat je in het zicht van de geleider
met zijn hond blijft.
Als de hond op 25 meter van de start is ga je links of rechts uit het zicht van de geleider met zijn hond.
Als de hond op 25 meter genaderd is vuur je nogmaals met gestrekte arm een schot in de richting van
de hond, mocht het wapen weigeren dan even een teken aan de keurmeester die op het veld staat
zodat deze een vervangend schot kan afvuren.
Zorg er voor dat je zo loopt dat de hond je van achter in de volle breedte kan aanvallen met de armen
links en rechts iets gebogen naast het lichaam. Tevens zorg je ervoor dat je net naast de voorwerpen
loopt die je op het veld verspreid hebt.
Valt de hond aan dan loop je nog 5 à 7 meter door zodat de hond je tot staan kan brengen. Zorg ervoor
dat je gaat stil staan (met je gezicht naar de keurmeester en geleider) net achter een drietal
voorwerpen, nodig voor de volgende oefening.
Sta niet te snel stil, loop desnoods een paar meter extra, zodat het tot staan brengen duidelijk getoond
is.

De Juiste manier van het schot afvuren links en rechts handig met gestrekte arm.
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Fout; Helper schiet onder zijn arm door.

Fout; Helper schiet naar de grond.

Juist; Helper geeft niets aan en loopt recht.

Fout; Helper geeft zijn arm aan.
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Wat kan er gebeuren.
Bij het tweede schot weigert de revolver dan geef je een teken aan de keurmeester die op het veld
staat, deze vuurt dan een schot af met het reserve wapen.
Als de hond langs je heen “schiet” of niet goed aanpakt waardoor hij langs je “schiet” en ten val komt
loop je gewoon door totdat de hond de aanval gemaakt heeft of de keurmeester je opdracht geeft om
te stoppen, dus niet omdraaien van richting veranderen of iets dergelijks!!!
Als je door de aanval van de hond komt te vallen en de hond bijt sta je op en blijf je staan. Als je niet bij
de werpvoorwerpen staat zal de keurmeester drie voorwerpjes bij je neergooien. Bijt de hond niet, dan
sta je op en loop je door totdat de hond je tot staan brengt of de keurmeester je opdracht geeft te
stoppen
.
Wat mag beslist NIET.
De hond ontwijken.
Je arm of armen zo hoog houden dat de hond er niet of moeilijk bij kan.
Dusdanig over je schouder kijken dat een van je schouders wegdraait waardoor de hond niet je volle
breedte heeft om aan te vallen
Je arm aangeven zodat de hond makkelijk kan aanvallen.

K: Het onderzoek naar de werpvastheid van de hond.
Richtlijnen voor de helper
Op een teken van de keurmeester bukt de helper zich, grijpt een voorwerp van de grond en werpt
daarmee van bovenaf op de hond.
De helper moet de voorwerpen in het midden oppakken om te voorkomen dat de voorwerpen met
een punt op de hond komen.
De helper moet zowel links- als rechtshandig kunnen gooien.
Dit werpen vindt in totaal 3 keer plaats, tenzij de keurmeester aangeeft dat er eerder opgehouden
moet worden.
De helper mag de hond niet vóór zich trekken tijdens het werpen.

Uitvoering door de helper.
Op teken van de keurmeester die voor je staat begin je met werpen. Zorg ervoor dat je de voorwerpen
in het midden opneemt en deze vlak op de rug van de hond gooit.
Je moet drie maal gooien en proberen de hond drie maal op de rug te raken.
De hond bepaalt zelf waar hij gaat bijten dus gewoon bukken en met je vrije arm gaan gooien.
Bijt de hond op je rechter arm dan gooi je links, bijt de hond op de linker arm dan gooi je rechts. Nooit
wisselen of vreemde bewegingen maken, dus bukken en gooien!!!
Na het werpen ga je rechtop staan en sta je stil (met je gezicht naar de geleider en keurmeester).

KNPV afdeling Limburg versie 01 / juni 2013

25

Juist; zo bukken naar de voorwerpen dat de hond alle
gelegenheid heeft om aan te vallen

Fout; voorwerpen niet aan de punt opnemen

Juist; voorwerpen in het midden opnemen

Wat kan er gebeuren.
De hond bijt niet, dan ga je toch gooien. Niet wachten! De hond moet de aanval maken!!!
De hond laat tijdens het werpen los, gewoon door gooien tenzij de keurmeester je opdracht geeft te
stoppen.
De hond bijt eerst op de ene en daarna op de andere arm, in dit geval met de vrije arm gooien wel
moet je proberen om met de arm waarmee je als eerste naar de voorwerpen reikt ook te gooien.
Wat mag beslist NIET.
De hond voor je trekken om deze koste wat kost toch te raken, als de hond achter in je arm bijt en je
kunt er bijna niet bij om te raken, is meegeven een optie om deze toch te raken.
De hond eerst je arm aangeven en daarna met de andere arm gaan gooien.
De hond met de punt van de voorwerpen op zijn rug raken.
De hond op zijn kop gooien.
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L. Het transport van een verdachte gevolgd door het verdedigen van de geleider.
Richtlijnen voor de helper
Op een teken van de keurmeester valt de helper de geleider plotseling aan, waarna een korte
vechtpartij tussen beiden moet ontstaan.
De helper blijft vechten tot de keurmeester hem een teken geeft “het gevecht” te staken.

Voorbereiding door de helper.
Deze oefening wordt direct na oef K uitgevoerd er is dus geen tijd om iets voor te bereiden.
Uitvoering door de helper.
Na de oefening J “de werpvastheid” komt de geleider naar je toe en vindt er een transport plaats in de
richting van de keurmeester die heeft afgezwaaid (als je in eerste instantie de voorwerpen juist hebt
verspreid op het veld, is het niet nodig dat dit transport over deze voorwerpen plaats vind).
Als het transport ongeveer 15 meter onderweg is zal de keurmeester voor je naar rechts uit de lijn
gaan. Blijf goed op hem letten. Zodra het transport ongeveer 25 meter heeft geduurd zal hij je een
teken geven om de geleider plotseling van opzij aan te vallen.
Als het “gevecht” naar zijn idee lang genoeg heeft geduurd geeft hij je een teken om te stoppen dan ga
je recht op stil staan.
Wat kan er gebeuren.
De hond valt niet aan of de geleider vecht niet mee, dan toch vechten kijk daarom goed naar de
keurmeester die geeft aan hoe te handelen.
Wat mag beslist NIET.
De geleider naar achter verplaatsen Hierdoor kan de hond misgrijpen, de geleider bezeren of iets
soortgelijks
Het “gevecht” mag er nooit als een belachelijke vertoning uitzien doe het daarom serieus en beheerst!!!

M. Het terugroepen van de achtervolgende hond.
Richtlijnen voor de helper
Bij het in het zicht komen steekt hij zijn stok omhoog en vlucht na het horen van een sommatie.
Het vluchten moet vlot gebeuren en de helper moet in het zicht van de hond blijven.
Zodra de helper het commando tot terugkeren hoort gaat hij over in gewone pas en blijft doorlopen
totdat de hond is teruggekeerd.
Hoort de helper het commando niet dan geeft de keurmeester hem een teken om in gewone pas over
te gaan.
Keert de hond niet terug en valt hij de helper aan, dan blijft deze direct stilstaan.
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Uitvoering door de helper.
Op teken van de keurmeester ga je midden in de stellaan staan met je rug naar de geleider met zijn
hond en steek je de stok omhoog.
Op de eerste sommatie van de geleider ga je vlot vluchten waarbij je ervoor zorgt dat je duidelijk door
de geleider en zijn hond gezien kan worden.
Als je het commando van de geleider aan zijn hond om terug te keren hoort ga je over in gewone pas
en loop je door totdat de keurmeester je een teken geeft om te stoppen en naar de start terug te keren.
Wat kan er gebeuren.
De hond gaat niet terug naar de geleider maar valt je aan, dan draai je om en blijf je staan.
De hond gaat niet terug naar de geleider komt bij je en valt niet aan, dan kijk je naar de keurmeester
die geeft dan aan hoe te handelen.
Als je het commando van de geleider aan de hond om terug te keren niet hoort dan geeft de
keurmeester voor je aan hoe te handelen.
Wat mag beslist NIET.
De hond met overmatige bewegingen uitdagen .
De hond als hij je aanvalt proberen te ontwijken.

N: De aanhouding van een gevluchte, maar tijdig stilstaande verdachte, gevolgd door
het transport. (schijnaanval)
Richtlijnen voor de helper
Bij het in het zicht komen steekt hij zijn stok omhoog en vlucht na het horen van een sommatie.
Zodra de hond 25 meter van het startpunt is, vlucht de helper zijwaarts uit het zicht van de geleider en
zijn hond.
Als de hond de helper tot op ongeveer 40 meter is genaderd, keert de helper zich op een teken van de
voorzitter van de keuringscommissie om, laat direct de stok vallen en blijft - met het gezicht naar de
naderende hond - zo stil mogelijk staan.
Het transport wordt door de helper beëindigd op commando van de geleider.

Uitvoering door de helper.
Op teken van de keurmeester ga je midden in de stellaan staan met je rug naar de geleider met zijn
hond en steek je de stok omhoog.
Op de eerste sommatie van de geleider ga je vlot vluchten waarbij je ervoor zorgt dat je duidelijk door
de geleider en zijn hond gezien kan worden.
Als de hond 25 meter van de start is ga je links of rechts uit het zicht van de geleider en zijn hond.
Let goed op de voorzitter van de keuringcommissie die op het veld staat, als hij je een teken geeft (dit
krijg je als de hond je tot ongeveer 40 meter genaderd is) draai je je snel om ga je stevig stil staan en
laat je de stok vallen.
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Juist; zo sta je stevig en veilig
Is de schijnaanval geslaagd dan zal de geleider zijn hond bij je ophalen en met zijn hond op ongeveer 2
meter achter je gaan staan.
Vervolgens geeft de geleider je de richting aan in welk het transport zal plaats vinden.
Daarna geeft de geleider je een commando om voorwaarts te gaan, let ook tijdens het transport goed
op de geleider.
Bij een oudere of minder valide geleider kan het nodig zijn om je snelheid zodanig aanpassen dat de
geleider ook de mogelijkheid heeft om op twee meter afstand van je te blijven lopen.
Op commando van de geleider stop je en blijf je stil staan.
Wat kan er gebeuren.
De hond valt aan of bijt, niks doen je blijft gewoon stil staan.
De hond springt tegen je op en brengt je uit je evenwicht. Dit proberen op te vangen en daarna blijf je
weer stil staan (omdat dit kan gebeuren is het belangrijk dat je stevig gaat staan).
De hond valt tijdens het transport aan, gewoon doorgaan, de geleider zal je dan een commando geven
om te stoppen. Nooit uit je zelf stoppen!!!
Wat mag beslist NIET.
Je bewegen en daarmee de hond op enige manier ontwijken.
De stok weggooien. Eenvoudig laten vallen is voldoende.
Tijdens het transport vreemde of onnodige bewegingen maken waardoor de hond “verleidt” wordt om
aan te vallen of te bijten.
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Algemene bepalingen.
Richtlijnen voor de helper
Belangrijke algemene punten:
De helper dient ervoor te zorgen dat:
a) Hij in goede conditie verkeert.
b) Het te gebruiken leren pak hem voldoende bescherming biedt.
c) Het jute bijtpak gaaf, van donkere kleur en van goede makelij is.
d) Hij hoge, stevige, gesloten leren schoenen draagt, waaronder geen doppen mogen zitten, van welk
materiaal dan ook. Wel mogen strips onder de schoenen zijn aangebracht.
e) Hij een gedegen kennis bezit van de richtlijnen voor de helpers.
f) Er steeds een goed contact is met de keurmeester tijdens de uitvoering van de oefeningen, vooral in
ongewone situaties.
g) Hij in alle gevallen van de geleider af vlucht.
h) Hij zo weinig mogelijk beweegt als er sprake is van stilstaan.
i) Hij tijdens alle transporten in gewone pas loopt, zonder overdreven armbewegingen.
j) De bij het “stokstellen”, het “terugroepen” en het “schijnstellen” te gebruiken stokken, normale
ongeschilde houten stokken zijn.
k) Merknamen of logo's alleen bevestigd worden aan de voorkant van de jas van het bijtpak, deze niet
groter zijn dan 5 bij 5 cm en niet opvallend van kleur zijn.
De helper moet weten dat:
a) De keurmeesters het helperswerk indelen.
b) De voor hem bestemde tekens met het boekje gegeven worden.
c) Voor alle oefeningen geldt dat hij in afwijkende situaties handelt naar de aanwijzingen van de
keurmeester.
d) Na afloop van iedere keuringsdag de keuringscommissie in het kort het helperswerk van die dag met
de helpers zal bespreken.
e) Hij over het werk van de honden met niemand anders mag praten dan met de keuringscommissie.
f) In alle gevallen, waarin gesproken wordt van royaal aanvallen, goed vastgrijpen, energiek tot staan
brengen of verdedigen, daaronder goed bijten wordt begrepen
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Exameneisen voor het examen “afdeling helper Limburg”
Kandidaat dient de volgende oefeningen uit te voeren naar tevredenheid van de dienstdoende examen
commissie.
Afdeling 1
4 x oefening E. Het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel
Afdeling 3
4x oefening

A. Het bewaken van een voorwerp

4 x oefening C. Het revieren naar een persoon
4 x oefening D. Het transport van een arrestant
4 x oefening E. Het tot staan brengen van een verdachte, die zich met een stok verweert
4 x oefening F. Het weigeren om commando’s van vreemden op te volgen
4 x oefening G. Het transport gevolgd door het tot staan brengen van een vluchtende verdachte
4 x oefening J. Het tot staan brengen van een verdachte, die met een vuurwapen schiet
4 x oefening K: Het onderzoek naar de werpvastheid van de hond
4 x oefening L. Het transport van een verdachte gevolgd door het verdedigen van de geleider.
4 x oefening H. Het tot staan brengen van een op een fiets vluchtende verdachte
4 x oefening I. Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte
2 x oefening M. Het terugroepen van de achtervolgende hond
2 x oefening N: De aanhouding van een gevluchte, maar tijdig stilstaande verdachte, gevolgd
door het transport. (schijnaanval
Theorie examen bestaande uit 60 vragen uit de helpers richtlijnen
De kandidaat beantwoord in zijn eigen woorden de gemerkte vragen zoals die in de helpersrichtlijnen
geformuleerd zijn dit vanuit een kopie waarin de antwoorden zijn weggelaten.
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