
 
1 

 

 

 

 

1. Voorwaarde tot het uitoefenen van de taak als “assistent” bij officiële ringwedstrijden   

Om bij officiële ringwedstrijden de taak als assistent te mogen uitoefenen, dient de 

betrokkene over een door de sectie uitgereikt “brevet voor assistenten te beschikken”. 

a. Bij het brevet hoort een individueel “assistentenboekje” waarin bij iedere gelopen 

ringwedstrijd, het resultaat door middel van een quotatie door de keurders zal vermeld 

worden. Deze vermelding wordt kort gemotiveerd.  Deze quotaties zijn: 

A+: uitstekend resultaat. De assistent werkt  onberispelijk en dit in overeenstemming met het 

technisch reglement voor assistenten. De werking vormt een meerwaarde voor de ringsport. 

A: zeer goed resultaat. De assistent loopt quasi onberispelijk.  

B: voldoende resultaat. De werking van de assistent voldoet nauwelijks. De assistent dient 

zich nog regelmatig te laten begeleiden. (nascholing, begeleiding op trainingen door 

keurders, andere bekwame pakwerkers…) 

C: onvoldoende resultaat. Zelfde opmerking als B. Na drie onvoldoendes dient de assistent 

opnieuw de bekwaamheidsproef af te leggen. 

2. Voorwaarden tot het bekomen van het brevet voor assistenten  

 

a. .Lid zijn van een bij  de KKUSH aangesloten club.  

b. Voldoen aan de vereisten gesteld in het technisch reglement voor assistenten.  

c. Op de hoogte zijn van dit technisch reglement. 

d. Dient een jaarlijks hernieuwbaar medisch attest voor contactsport voor te leggen, 

conform aan het model dat door de sectie ter beschikking wordt gesteld. 

e. Dient een bewijs van verzekering voor te leggen, dat eigen schade en schade aan 

derden dekt. 

De screening van deze vereisten zal gebeuren aan de hand van een “bekwaamheidsproef   voor 

assistenten” die jaarlijks op een door de sectie aangeduid oefenterrein zal gebeuren. 

Deze proef wordt buiten de normale wedstrijdperiode ingericht. 

De inrichtende vereniging voldoet daarvoor aan alle voorwaarden beschreven in het desbetreffend 

lastenboek. Zij ontvangt daarvoor een eenmalige vergoeding. 

 

 

 

 

      KKUSH 

    SECTIE 1B 

 

OFFICIEEL  REGLEMENT  VOOR  BEKWAAMHEIDSPROEVEN EN  

VOOR  ASSISTENTEN  BIJ  RINGWEDSTRIJDEN 



 
2 

3. Verloop van de “bekwaamheidsproef voor assistenten”   

 

3.1 INSCHRIJVINGEN 

a. Bij het opstellen van de wedstrijdkalender kan iedere vereniging, bedoeld in 2a, haar 

kandidatuur stellen. De sectie weegt alle kandidaturen af en kent de bekwaamheidsproef 

toe aan een kandidaat – vereniging. . Indien de sectie het nodig acht, kunnen twee of 

meer bijkomende proeven worden ingericht. 

b. De kandidaturen worden verstuurd op een door de sectie 1b geijkt formulier. De sectie en 

het secretariaat van de inrichtende vereniging ontvangen elk een exemplaar van de 

kandidaat. De inrichtende club is verantwoordelijk voor het inrichten van het terrein, het 

ter beschikking stellen van accommodaties en maaltijden( waarvoor de deelnemers tegen 

betaling inschrijven), en het aanduiden van bevoegd personeel (ringsecretaris, 

ringmeester, materiaalman). 

c. De inrichtende club vergoedt de keurmeesters die door de sectie in de loop van de maand 

januari worden aangeduid. 

d. Iedere kandidaat/vereniging voegt bij de kandidatuur de identiteit van drie honden die 

zullen optreden voor deze kandidaat. Iedere hond moet minstens drie wedstrijden 

gespeeld hebben, waarbij  minstens 65% van de punten werden behaald. 

Als bewijs zal van iedere hond een kopij van het werkboekje (identiteit+ resultaten) bij de 

inschrijving worden gevoegd. 

e. Iedere kandidaat moet een cat.1, cat.2 en cat. 3 afwerken. 

 Indien slechts twee honden kunnen geleverd worden, mag een hond twee maal een 

programma afwerken. 

Een cat. 3 hond mag de drie categorieën afwerken 

Een cat. 2 hond mag de categorieën één en twee afwerken. 

Een cat. 1 hond mag enkel cat. één afwerken. 

f. Om de proef te laten doorgaan zijn minimum vijf inschrijvingen vereist. 

 

3.2 VERLOOP  VAN  DE  PROEF   

3.2.1 voorafgaand aan de proeven 

a. De deelnemers zijn aanwezig op het uur bepaald door de sectie.  

De inrichtende club stuurt daartoe de uitnodigingen op naar de deelnemers. 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het uitnodigen van (zijn/haar) 

deelnemende honden. 

b. De volgorde van optreden wordt voor het begin der proeven aangeduid door loting. 

c. De categorieën worden als volgt gesplitst: (bvb. met middagpauze tussenin) 

Cat. 1 

Cat. 2+3 

d. De aangeduide keurders hebben de volstrekte leiding over het uitstippelen en het 

beoordelen van de praktische proeven, voor zover zij de officiële ringreglementen en 

het technisch reglement voor  assistenten respecteren. 

e. Kandidaten die dit reglement niet opvolgen, of die door een ongepaste taal of 

onbehoorlijk gedrag onsportiviteit vertonen, worden uitgesloten. 

f. Door de inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan dit reglement. 
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g. Eén minuut voor de aanvang van de praktische proef, zal iedere kandidaat 

onderworpen worden aan een proef die de fysieke paraatheid van de kandidaat moet 

testen.  

3.2.2 theoretische proeven 

a. De sectie beschikt over een pakket van theoretische vragen en antwoorden waarover 

de deelnemers via de site van de sectie vooraf vrij kunnen beschikken. 

b. De sectie duidt vijf vragen uit het pakket aan en levert die onder gesloten omslag af 

aan de keurders. De vijf vragen mogen aangepast worden  om het inzicht van de 

deelnemers te testen. (multiple choice) . De deelnemers ontvangen elk een kopij. 

Onder toezicht van de keurders en een lid van het sectiebureau (commissieleden) 

vullen alle deelnemers tegelijkertijd hun vragenblad in. De tijd wordt beperkt tot 40 

minuten. Onmiddellijk na de proef verbeteren de commissieleden de afgelegde 

proeven en kennen de behaalde punten toe. De deelnemers ondertekenen 

onmiddellijk hun gequoteerd toetsenblad. 

3.2.3 praktische proeven   

a.  De keurders leggen per categorie en op het terrein alle opdrachten – oefeningen – uit 

aan de deelnemers. De deelnemers mogen vrij alle vragen stellen en notities maken. 

Tijdens de proeven wordt geen verdere toelichting verschaft. 

Deze uitleg mag afzonderlijk gegeven worden voor resp. cat. 1 en de categorieën 2+3. 

b. Op aanduiden van de keurders vult de ringsecretaris de geijkte proefbladen in waarvan 

de originelen(cat. 1, 2 en 3) op de site van de sectie ter beschikking staan. 

c. De secretaris (of een vervangend lid) van het sectiebureau verifieert onmiddellijk het 

ingevuld proefblad en ondertekent het. Tegelijkertijd berekent hij of de kandidaat de 

vereiste minima heeft behaald (60 % op de theorie, 75% op de totaliteit – theorie+ 

praktijk) 

d. Na de afloop van de proeven ondertekent de kandidaat zijn/haar scoreblad. Hij mag er 

eventuele opmerkingen aan toevoegen. 

d. Na de afloop van de proeven worden de brevetten en de “assistentenboekjes” aan de 

deelnemers overhandigd. 

3.2.3.1 quoteringen per proef   

a. Proeven cat. 1   

 Verdediging van de meester (60 pntn) 

Aanvang:  vanaf de bel tot het contact    20 pntn 

Werking:   contact en werking bij en na het contact  30 pntn 

Afwerking: werking na het afbellen    10 pntn 

 

Strafpunten: 
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 Aanvang 

 

 Niet volgen van de opgelegde weg:   1 à 5 pntn 

 Niet volgen van de opgelegde weg zodat de oef. 

nier meer uitvoerbaar is:     alle punten van de oefening 

 

 Niet respecteren van de 3 meter    1 à  5 pntn 

 Maakt geluid tijdens het opvolgen   1 à 5 pntn 

 Geeft de handdruk op niet voorziene plaats  alle punten van de oefening 

 Geeft niet zelf de handdruk    alle punten van de oefening 

 Ongepast meelokken  

 Neemt de hond niet mee, wanneer dit toegelaten is 3 à 10 pntn 

 De hond raken      3 à 10 ptn 

 Niet werken bij vroegtijdig inbijten   10 pntn 

 Niet stoppen wanneer de hond te ver van de meester  10 pntn 

verwijderd isBeschermt de handen onvoldoende   5 pnten 

 

Werking 

 Maakt contact op niet voorziene plaats 

of wanneer de geleider niet in opgelegde houding 

staat.       alle punten van de oefening 

 Geeft handdruk wanneer de meester niet op de 

aangeduide plaats én/of in de opgelegde houding 

staat       alle punten van de oefening 

 Slechte aanpak      alle punten van de oefening 

 Draait met hond mee     10 pntn 

 Onregelmatig, slecht of niet opgelegd lat- been- of 

 armwerk       10 à 20 pnten 

 Biedt het been niet aan bij contact   10 pnen 

 Reageert niet gepast wanneer hond vroegtijdig lost 10 pntn 

 Beschermt de handen onvoldoende   5 pnt 

 

 

Afwerking 

 Stopt niet met werken bij bevel meester   5 à 10 pntn 

 Blijft niet onbeweeglijk tot derde bel   5 à 10 pntn 

 Niet melden van onregelmatigheid van de meester 10 pnten 

 

 

 Aanval (2X 40 punten)       

Aanvang: klaar maken voor de oefening tot inbijten  10 pntn 

Werking: inbijten tot lossen     20 pntn 

Afwerking: lossen tot aan het afbellen van de oefening 10 pntn 

Strafpunten 
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 Aanvang: 

 

 Niet wachten op teken van de keurder om de werking 

 aan te vatten      5 pntn 

 Verkeerde werking (niet zoals opgelegd)  5 à 10 pntn 

 Slecht of gevaarlijk opvangen van de hond  alle punten van de oefening 

 

 

 

Werking 

 

 Met hond meedraaien     5 pntn 

 Onregelmatig, slecht of niet opgelegd lat- been- of 

 armwerk       alle punten van de oefening 

 De aanvallende hond ontwijken    20 pntn  

 De aanvallende hond niet ontwijken indien nodig 20 pntn 

 De hond optrekken, wanneer die vroegtijdig lost 5 à 10 pntn 

 De werking te vroeg stoppen    5 à 10 pntn 

 

 Afwerking   

 

 De werking niet stoppen wanneer de meester  

Afroept       5 à 10 pntn 

     

 Werken wanneer de hond naar de meester 

terugkeert       5 à 10 pntn 

 

 Niet onbeweeglijk blijven tot wanneer de oefening 

wordt afgebeld      5 à 10 pntn 

 

 OPZOEKEN (40 punten) 

 

Houding in het hokje (10 pntn) 

 

 Verkeerde houding, spreken of lawaaierig zijn,  

 bewegen, te  vroeg het hokje verlaten   10 pntn 

 

Vluchtpogingen (3X 10 pntn) 

 

 Niet op de aangeduide plaats, aangeduide wijze of verkeerde 

 richting vluchten (per poging)     5 à 10 pntn 

 Meer dan 4 meter vluchten na inbijten    1 à 5 pntn  

 Stilstaan wanneer de hond inbijt tijdens de opleiding  10 pnt 

 Verdere beweging wanneer de meester afroept     

 5 à 10 pntn 

 Afvuren van het schot in de richting van hond, personeel  
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of publiek        10 pntn 

 Niet melden van eventuele overtredingen van de meester 10 pntn 

 Niet schieten       10 pntn 

 

b. Proeven cat. 2 en 3 

 

 

 BEWAKEN  VAN  HET  VOORWERP (3X 10 punten) 

 

Voor de aanvang van de proef 

 

 Bewegen wanneer de hond buiten de 3,5 meter komt 

 voor de aanvang van de proef      5 pntn 

 

3 pogingen… per poging… 

 

 De oefening aanvatten zonder toelating van de keurders.  5 pntn 

 Het voorwerp wegenemen wanneer de hond gebeten heeft  10 pntn 

 Bij de ingang van de poging de 5 meter niet in acht nemen  5 à 10 pntn 

 Een verkeerd ingangspunt kiezen (in opdracht van de keurmeester 

of niet  pogen het voorwerp tussen de hond en de assistent  

brengen         5 pntn 

  Zich niet naar het voorwerp bewegen, zoals door de keurders 

aangegeven        1 à 10 pntn 

 Ontwijken wanneer het niet mag; te traag ontwijken   1 à 10 pntn 

 Niet ontwijken wanneer het moet     10 pntn 

 Het voorwerp niet wegnemen wanneer de kans zich duidelijk 

voordoet   versnellen     1 à 10 pntn 

 Vertragen, stilstaan of wanneer de hond aanstalten  

 maakt om te bijten (de hond bevoordelen of benadelen)  5 pntn 

 De twee seconden stilstand niet respecteren    10 pntn 

 Het voorwerp niet onmiddellijk ter plaatse neerzetten wanneer  

de hond toch (laattijdig) inbijt      10 pntn 

 De hond op een verkeerde manier meeslepen (zijwaarts, met de 

rug naar de hond)       5 à 10 pntn 

 Bij het ingaan geen rekening houden met het feit dat het voorwerp 

verplaatst is        5 à 10 pntn 

 De 15 secondenregel niet respecteren     5 pntn 

 Geen kleine tijdsspanne laten tussen twee pogingen   1 à 5 pntn 

 -------- 

 Het te doorkruisen voorwerp (afhankelijk van de categorie en de 

gekregen opdracht) niet correct  gebruiken    10 pntn 
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b. Proef  cat. 3 

 

 ONDERBROKEN AANVAL  (40 punten) 

 

Aanvang: klaar maken voor de oefening tot vertrek hond   10 pntn 

Werking: werking na vertrek tot terugkeer in het vierkant   20 pntn 

Afwerking: hond in vierkant tot afbellen     10 pntn 

Strafpunten 

 Aanvang: 

 

 Niet wachten op teken van de keurder om de werking 

 aan te vatten        5 pntn  

 Verkeerde werking (niet zoals opgelegd)    5 à 10 pntn 

 

Werking:  

 Verder werken wanneer de hond de pakwerker voorbij loopt  10 pntn 

 Werken wanneer de hond naar de meester terugkeert   10 pntn 

 Bij een vluchtende aanval: niet stoppen en/of verder werken op 

de aangeduide plaats       10 pntn 

 Verder werken wanneer de hond inbijt       5 pntn 

 Hond ontwijken (bvb. Wanneer hij door een hindernis toevallig alle punten vd oefening 

achter de assistent terecht komt.) 

Afwerking: 

 Niet onbeweeglijk blijven tot wanneer de oefening door de bel wordt 

stopgezet         5 pntn 

 

3.2.4  Voorstelling, algemene houding  (20 punten) 

 

3.2.4.1. Materiaal  

 Ongepast schoeisel       5 pntn 

 Bijtstukken (versleten, slecht ingenaaid en gevaarlijk voor de hond) Kand. geweigerd 
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 Pistool niet bij, niet geolied, niet geladen    5 pntn 

(de kandidaat verliest eveneens de voorziene punten bij de  

vluchtpogingen of bij evt. aanvallen waar het schot gebruikt wordt) 

 Latten niet reglementair of gevaarlijk     5 pntn 

 Geen gepast  naaigerief bij      5 pntn 

3.2.4.2. Sportiviteit 

 Onsportiviteit wordt beoordeeld door de jury. Het kan gaan van 5 pntn tot 

algemene uitsluiting. Bij uitsluiting dient het keurdersteam een verslag op te 

maken voor de sectie en de KKUSH met voorstel tot voorlegging aan de 

tuchtcommissie. 

3.2.4.3 Fysiek 

 Het keurdersteam zal tijdens de proeven de lenigheid en de fysieke paraatheid 

beoordelen.        1 tot 10 pntn 

3.2.4.4 Algemeen 

 Niet bijtijds op het startpunt staan     1 tot 5 pntn 

 Te vroeg het terrein betreden      1 tot 5 pntn 

 Commentaar geven of discussiëren met deelnemers of publiek 10 pntn 

 

----------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

3.3 PUNTENSTELSEL 

 

Maximum    Minimum geslaagd 

Theorie   200 punten (5X40 pntn)  120 punten 

Praktijk 

 Hond cat 1  200 punten 

 Hond cat 2  230 punten 

 Hond cat 3  270 punten 

 Totaal:  900 punten    675 punten (75%) 
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