KKUSH
SECTIE 1B

OFFICIEEL TECHNISCH REGLEMENT VOOR ASSISTENTEN
VAN RINGWEDSTRIJDEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN
BEKWAAMHEIDSPROEVEN EN KAMPIOENSCHAPPEN

I. Doel van dit reglement
-Eenvormigheid in het pakwerk nastreven

-Een handleiding aanreiken om een assistent op te leiden tot een bekwaam en sportief
medewerker die het opgelegd werk correct kan uitvoeren, zodat de kwaliteiten van africhting en
hond behouden en gestimuleerd worden.
-Het pakwerk duidelijker en begrijpelijker maken voor ringliefhebbers en publiek.
-Het nascholen van reeds in functie zijnde assistenten.

II. Competenties van de assistent
-

Sportiviteit en eerlijkheid
Lichamelijke en geestelijke fitheid
Stiptheid
Inzicht in het werk
Technisch bekwaam tot het onderhoud van het nodig materiaal

III. Kenmerken en vereisten van de kledij
-

-

Het pak is zodanig vervaardigd dat het een maximum aan bewegingscapaciteit waarborgt,
maar toch een optimale bescherming biedt.
De bijtstukken bieden een extra bescherming en zijn vervaardigd uit jute. (geen linnen, nylon
of amiant) Ze beschermen onderarmen en onderbenen volledig. Uitgerafelde bijtstukken
worden vervangen. Ze zijn niet te log, te fijn of te hard. Ze dienen dus de mogelijkheid te
bieden tot kwaliteitsvol bijtwerk. Ze worden zodanig op het pak gestikt, dat ze stevig
vastzitten en de muil van de hond niet kunnen kwetsen.
Het naaigaren: katoen of anderen stevige koordjes. Het gebruik van nylon is niet toegelaten.
Het schoeisel is belangrijk voor de werking van de pakwerker. Het wordt best aangepast
aan de staat van het terrein.
Voetbalschoenen met studs verhinderen uitglijden op drassige terreinen. Ze bieden echter
minder bescherming tegen toevallige enkelbeten.
Hoge werkschoenen met antislipzolen daarentegen, beiden meer bescherming, maar zijn
dan ook minder soepel.
Het is de verantwoordelijkheid van de assistent om te bepalen welk schoeisel hem in
bepaalde situaties het best beschermen tegen uitglijden en beten, maar hem toch voldoende
bewegingsvrijheid bieden.
In ieder geval dienen de veters met zorg gestrikt. De veters vastkleven kan hier helpen.
De latten zijn vervaardigd uit bamboe en zijn 4 maal gespleten. Aan de bovenzijde zijn ze
in tape gewikkeld om verdere splitten tegen te gaan. Lengte: 60 à 70 cm.
Beschadigde latten dienen onmiddellijk vervangen te worden.
Pistolen 6 mm en 9 mm. Onderhoudsmateriaal voor de pistolen.
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IV.
-

De wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd biedt de assistent zich bij de jury aan:
Op het gevraagde tijdstip
In een goede fysieke en geestelijke paraatheid. Het gebruik van alcohool voor of gedurende
de wedstrijd is uitgesloten.
Met het hierboven beschreven materiaal in onberispelijke staat
Het nodige herstelmateriaal: een stel bijtlappen voor armen en benen, naald en draad, mes
of schaar, reservelat
Met brevet en assistentenboekje, medisch attest sectie 1b, verzekeringsbewijs eigen
schade en schade aan derden.
Gedurende de wedstrijd houdt de pakwerker zich aan volgende algemene bepalingen:

-

De assistent doet geen uitspraken over de beet of het al dan niet inbijten tijdens een
onderbroken aanval, tenzij het hem door de jury wordt gevraagd.
Op aanwijzen van de jury verblijft de assitent gedurende gehoorzaamheids- en
springoefeningen steeds op dezelfde plaats. Hetzelfde geldt voor het aan- en uittrekken van
de assistentenkledij.
Op aangeven van de jury en in afspraak met het overig ringpersoneel zorgt hij ervoor dat het
nodig ------materiaal (latten, geladen pistool, ander nodig materiaal) steeds zo snel mogelijk
voorhanden is.
Hij laat dit materiaal in geen geval rondslingeren.
De assistent doseert zodanig zijn krachten dat hij in staat is om gedurende de volledige
wedstrijd voor alle honden identiek werk af te leveren.
Voorschriften tijdens het werk:
AANVALLEN

-

-

De assistent vangt het opgelegd werk uitsluitend aan op teken van de jury.
Indien de assisttent voor het inbijten een bepaalde beweging moet uitvoeren, vraagt hij
steeds aan de jury op welke afstand de hond zich op dit moment moet bevinden.
De assistent trekt nooit een arm of been weg voor het inbijten. Hij verandert ook nooit op
eigen initiatief zijn werkwijze om de hond te beïnvloeden.
Bij het inbijten vermijdt de assistent de lat tussen het inbijtpunt en de muil van de hond te
houden.
Het is de jury die de oefening met een belsignaal beëindigt.
Wanneer de hond vroegtijdig lost, heeft de pakwerker de keuze:
-onbeweeglijk blijven tot wanneer de jury met een belsignaal de oefening beëindigt
- de hond ontwijken tot wanneer de jury met een belsignaal de oefening beëindigt
Overeenstemmend met het gedrag van de hond dient hij door een goede inzichtelijke
keuze te beletten dat de hond opnieuw inbijt.
De pakwerker zal vermijden om tijdens het opgelegd werk rond zijn eigen as mee te draaien
met de hond. Indien de hond wegdraait probeert hij die zonder te bruuske bewegingen terug
voor te brengen.
De assistent mag geen “bevel” nabootsen. (Bvb. Bevel tot blijven bijten, bevel tot afroepen,
terugkeren…)
De assistent stopt het werk onmiddellijk bij het eerste afroepingsbevel van de meester.
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-

-

Wanneer de hond, na het afroepen van de meester, lost, maar voor de pakwerker blijft
staan, zal deze onbeweeglijk blijven staan. Hetzelfde geldt voor de hond die zich tijdens zijn
terugkeer naar de meester opnieuw omdraait.
Wanneer de hond naar de deelnemer terugkeert, blijft de assistent onbeweeglijk tot wanneer
de jury de oefening met een tweede belsignaal heeft beëindigd.
Bij een vluchtende bijtende aanval, moet hij over hetzelfde vluchttraject en tot het eindpunt,
dezelfde snelheid aanhouden. Hij zal ter plaatse blijven verder lopen – werken.
Indien de jury dit opdraagt mag hij zich op het laatste ogenblik naar de hond toekeren. Hij
doet dit echter voor iedere hond (van dezelfde categorie) op hetzelfde tijdstip en op dezelfde
manier.
Ter info:
Bij cat. 1
 Aanvallen max. 25 m, 1 zonder hindernis, 1 met eenvoudige hindernis (niet verplicht)
 Geen gebruik van schot
 Geen zittende aanval

ONDERBROKEN AANVAL (enkel cat.3)
-

-

De assistent vangt het opgelegd werk uitsluitend aan op teken van de jury.
De assistent stopt het werk, wanneer de hond hem voor de eerste maal voorbijloopt.
Wanneer de hond inbijt, stopt de assistent het werk.
De assistent dient eveneens van het volgende op de hoogte te zijn:
wanneer het een vluchtende onderbroken aanval betreft, loopt de assistent tot op de
bepaalde plaats en werkt daar ter plaatse verder. Pas dan zal de jury de aanval “inbellen”.
(laten aanvangen)
Wanneer de hond naar de deelnemer terugkeert, blijft de assistent onbeweeglijk tot wanneer
de jury de oefening met een tweede belsignaal heeft beëindigd.
OPZOEKEN

-

-

Houding van de pakwerker in het zoekhokje
De assistent wacht steeds het teken van de keurders af om het aangeduid schuilhokje op te
zoeken.
- De assistent blijft op de volgende manier verstopt in dit opzoekhokje:
*onbeweeglijk en stilzwijgend (mag in geen geval de aandacht van de hond trekken)
*aangezicht naar de ingang van het hokje
*één arm gevouwen op borsthoogte
De assistent blijft in deze houding tot wanneer de deelnemer hem bij de schouder neemt om
de opleiding te beginnen.
De assistent zal in geen geval met geluid of beweging pogen de hond te doen blaffen of
inbijten!

-

Houding van de pakwerker tijdens de vluchtpogingen
De vluchtpogingen worden uitgevoerd op de door de keurders aangeduide plaats en
uitvoeringswijze. In ieder geval vlucht de pakwerker steeds van de hond weg.
De assistent schiet gedurende de eerste of tweede vluchtpoging, en dit door de keurders
bepaald.
Indien het pistool blokkeert, wordt er tijdens de derde poging gevuurd.
Er wordt tijdens een vluchtpoging weggevuurd van hond, publiek en ringpersoneel.
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-

De pakwerker schiet niet vanuit de hand aan de zijde van de “bijtarm”. Indien dit onmogelijk
blijkt, wacht hij tot de volgende poging om te schieten. Indien dit eveneens niet lukt, meldt hij
dit feit aan de jury.
Indien de hond te vroeg lost, blijft de pakwerker ter plaatse staan.
Wanneer de hond inbijt tijdens de opleiding, zal de assistent zijn opgelegde weg verder
zetten, zonder vluchten, tot wanneer de jury met een belsignaal de oefening beëindigt.
Wanneer bij een vluchtpoging de hond inbijt, zal de assistent nog vier meter verder vluchten
en dan ter plaatse werken. Hij mag hierbij geen “ontwijkingsbewegingen” uitvoeren.
De assistent zal zich pas terug in beweging zetten, wanneer de meester hem terug bij de
schouder heeft genomen. Uitzondering hierop kan vooraf bepaald worden door de jury. (bvb.
onmiddellijk vluchten van zodra de hond op bevel lost.)
Wanneer bij een vluchtpoging de hond niet inbijt, zal de assistent blijven verder vluchten tot
wanneer de jury de oefening met een belsignaal beëindigt.
Bij het beëindigen van de oefening dient de assistent volgende zaken onmiddellijk aan de
jury te melden:
*de deelnemer praat tijdens de oefening (zowel bij het ontdekken als in de opleiding)
*de deelnemer heeft een poging ondernomen om de vluchtpoging van de assistent te
beletten of te vertragen.
*de deelnemer heeft de vluchtpoging uitgelokt (heeft de assistent losgelaten of
weggeduwd)
In dit geval onderneemt hij de vluchtpoging gewoon en volbrengt zijn meldingsplicht bij
het beëindigen van de oefening)
Ter info:
Cat. 1:
 De assistent verbergt zich in een schuilhokje dat gelegen is in de richting van een
voorafgaande bijtoefening
 Er wordt geen vluchtpoging ondernomen vanuit het schuilhokje
 Er worden geen hindernissen gebruikt bij de vluchtpoging.
 De assistent keert zich niet om bij het vluchten en biedt de arm aan.
BESCHERMING EN VERDEDIGING VAN DE MEESTER
Vertrek en opvolgen

-

-

-

De assistent vertrekt en volgt de weg die hem door de jury wordt
opgelegd.(behalve indien hij de hond op reglementaire wijze kan meenemen.)
Hij voert daarbij punctueel de opgelegde opdrachten voor iedere hond gelijk uit.
Hij vermijdt daarbij noch de hond noch de meester aan te raken. Uitzondering
daarop vormt de handdruk.
Gedurende de af te leggen weg, waarbij de hond de geleider dient te verwittigen,
volgt hij deze laatste op 3 meter. Het volgen gebeurt op een onopvallende
manier. (behalve wanneer hem dit anders door de jury werd opgelegd)
Op het door de jury opgelegd punt geeft de assistent de hand aan de deelnemer.
Hij doet dit duidelijk, stevig, maar niet uitdagend.
Hij geeft uitsluitend de hand wanneer de meester zich op de correcte
aangeduide plaats en in de correcte aangeduide houding bevindt. Indien dit niet
het geval is, wacht de pakwerker stilstaand op de plaats waar de handdruk moet
plaatsvinden.
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-

-

-

Wanneer de hond meer dan 1 meter van de pakwerker verwijderd is, en de weg
van de pakwerker verspert, mag hij de hond meelokken om hem van de
deelnemer te verwijderen. Hij kan dit doen tot wanneer de hond uit eigen
beweging naar de deelnemer terugkeert, of tot wanneer de jury de oefening door
een belsignaal stopt.
Indien de hond op meer dan 5 meter van de deelnemer bij de assistent halt
houdt, blijft deze laatste eveneens staan tot wanneer de hond uit eigen
beweging naar de meester terugkeert, of tot wanneer de jury de oefening door
een belsignaal beëindigt.
Wanneer de hond voor het contact bijt, werkt de assistent
De assistent maakt geen enkele bedreigende beweging of veinst geen
vluchtpoging vooraleer de handdruk heeft plaatsgevonden.
Het contact
De assistent maakt enkel contact wanneer de deelnemer zich op de correcte
plaats en in de correcte houding bevindt.

-

-

-

-

Het contact bestaat uit een stevig vastgrijpen (met beide armen)van de
deelnemer én een beweging van één der benen langs de dichtste zijde van de
hond. ///De hond dient in ieder geval de gelegenheid krijgen tot inbijten.
Wanneer de hond niet inbijt blijft de assistent onbeweeglijk in deze aanvallende
houding staan, tot wanneer de hond bijt of de jury door een belsignaal de
oefening beëindigt.
Van zodra de hond op bevel van de meester lost, blijft de assistent onbeweeglijk.
Hij blijft in deze houding tot wanneer de jury de oefening met een belsignaal
heeft beëindigd.
Indien de hond te vroeg lost, blijft de assistent of onbeweeglijk, of ontwijkt
wanneer de hond terug wil inbijten. Hij neemt deze houding aan tot bij de
beëindiging van de oefening door een belsignaal.
Ter info
Cat. 1
 De geleider niet doen zitten tijdens het contact
 Plots weggraaien van een voorwerp is niet toegelaten
 Er wordt geen ander persoon aangevallen
 Het contact vindt steeds frontaal plaats (nooit achteraan of zijwaarts)
BEWAKEN VAN EEN VOORWERP (cat. 2 en 3)
Doel van de oefening:

-

-

De assistent heeft de opdracht, om zich voor iedere categorie afzonderlijk (cat. 2
en 3), op een identieke manier naar het te bewaken voorwerp te begeven, het
zo mogelijk op een reglementaire manier weg te nemen, en achterwaarts
wijkend, het op een afstand van meer dan 3.5 meter neer te zetten.
Het inbijten door de hond, heeft tot gevolg dat de assistent het voorwerp niet
mag wegnemen en de hond slepend de cirkels dient te verlaten; het alsnog
inbijten door de hond wanneer de assistent binnen de 3.5 meter in het bezit is
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van het voorwerp, heeft tot gevolg dat hij het voorwerp onmiddellijk neer moet
plaatsen bij de hond en verder achterwaarts de cirkels dient te verlaten.
De assistent begeeft zich naar het voorwerp…
-

-

-

-

-

Hij begint de oefening op minimum 5 meter van het voorwerp. (1.50 meter van
de grootste cirkel)
De assistent bepaalt het aanvangspunt door zich cirkelsgewijs rond het
voorwerp te begeven: op deze manier probeert hij het voorwerp tussen zichzelf
en de hond te krijgen.
Indien het duidelijk is dat de hond meedraait, begeeft hij zich naar het voorwerp.
De jury kan echter vooraf bepalen dat er steeds vanaf hetzelfde punt moet
worden ingegaan.
Hij begeeft zich rechtlijnig naar het voorwerp. Houding, tempo… worden door de
keurders vooraf bepaald.
Uitzondering daarop is een poging waarop de assistent zich “spiraalsgewijs”
naar het voorwerp begeeft. Deze uitzonderlijke manier wordt eveneens vooraf
door de keurders bepaald.
Buiten de 1.50 meter zal de assistent geen enkele poging doen om de hond te
ontwijken.
Het door de hond ontwijken van een te doorkruisen voorwerp, of van een
gegooid voorwerp, mag voor de assistent geen reden zijn om van de rechte
ingangslijn af te wijken.
Het doorkruisen van een voorwerp
Een voorwerp dat door de hond niet te doorkruisen is, wordt door de pakwerker
boven de knie gehouden. Ook de armen, of een gedeelte ervan moet voor de
hond bereikbaar zijn.
De hond weigert het voorwerp te doorkruisen…
 en maakt een “omzeilende beweging”
cat. 2: de assistent gaat gewoon door
cat. 3: de assistent blijft zonder brutaal te zijn, het voorwerp
tussen zich en de hond houden, en gaat op deze manier
door met de poging



bijt niet en of deinst achteruit: de assistent zet de poging verder en neemt
het voorwerp weg
en gaat in cat. 2 met een omzeilende beweging achteraan bijten: de
pakwerker verwijdert zich, de hond slepend, buiten de cirkels

Het inbijten

-

Wanneer de hond aanstalten maakt om in te bijten, blijft de assistent hetzelfde
tempo behouden. Hij versnelt niet, vertraagt niet of houdt niet stil.
Wanneer de hond inbijt, blijft de assistent 2 seconden ter plaatse stilstaan.
Na deze twee seconden begeeft hij zich, de hond slepend, tot buiten de
cirkels.
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-

Tijdens het achterwaarts bewegen, doet hij moeite om de hond bijtend mee te
slepen. De assistent moet voldoende inzicht aan de dag leggen om hierbij de
beste manier van werken aan te voelen. Indien hij erin slaagt om de hond buiten
de cirkels te slepen, zet hij deze werking verder tot wanneer de hond lost, of tot
wanneer de keurders met een belsignaal de oefening beëindigen.
Wegnemen van het voorwerp

-

Indien de assistent de laatste cirkel kan binnentreden is er een duidelijk verschil
in werking tussen de catgegorieën 2 en 3, en tussen de CACT-wedstrijden en
niet CACT- wedstrijden:

-

-

-

-

-

-

•
Niet CACT – wedstrijden: voor beide categorieën begeeft de
assistent zich recht naar het voorwerp en laat de hond inbijten zoals
beschreven onder de rubriek “het inbijten”.
•
CACT- wedstrijden met bijkomende cat. 2: idem als hierboven.
•
CACT- wedstrijden cat. 3: de assistent heeft max. 15 seconden tijd
om op het even welke manier de hond te verschalken. Hij mag hierbij
echter niet terugkeren en zeker geen geweld gebruiken. Wanneer de hond
inbijt mag hij de hond proberen ontwijken.
Wanneer de assistent het voorwerp kan bemachtigen moet hij tijdens het achteruit
bewegen, met het weggenomen voorwerp de hond beletten alsnog te bijten. Hij doet dit
met inzicht zonder de hond te bruuskeren. Hij plaatst het terug neer op min. 3.5 meter
van de plaats waar hij het bemachtigd heeft.
Indien de assistent het voorwerp bemachtigd heeft, maar de hond er alsnog in slaagt
binnen de cirkels te bijten, dient de assistent ogenblikkelijk het voorwerp neer te
plaatsen en zijn achteruitgaande beweging zonder voorwerp verder te zetten.
Op dit ogenblik wordt het neergeplaatste voorwerp het middelpunt van de ingebeelde
cirkels.
De volgende poging zal de assistent dan ook rekening houden met deze ingebeelde
cirkels.
Belangrijke opmerkingen tijdens “het bewaken”
Tijdens de eerste en tweede poging moet de pakwerker ten stelligste vermijden een of
meerdere voorwerpen in de cirkels (of binnen de 3.5 meter) achter te laten.
Bij de derde poging mag de assistent een voorwerp in de cirkels achterlaten, voor zover
er gevaar bestaat de hond te kwetsen door het voorwerp terug mee te nemen.
Indien de assistent één of meerdere voorwerpen naar de hond dient te gooien, dient hij
zich bij de jury te informeren op welke manier hij dit dient te doen (op of naast de hond,
binnen of buiten de cirkels…)
Indien de assistent tijdens een poging dient te spreken, doet hij dit binnen een
bepaalde categorie voor alle deelnemende honden op dezelfde manier (intonatie,
intensiteit…)
Een tweede voorwerp wordt steeds minstens op 1.5 meter van de buitenste cirkel
geplaatst (minstens 5 meter van het voorwerp)
Wanneer bij een poging een touw, een stok, een bewegend voorwerp wordt gebruikt
doet men dit identiek voor alle honden binnen de categorie. (zelfde beginplaats, zelfde
beweging…)
Tussen iedere poging dient de assistent even te wachten om de volgende poging aan te
vatten.
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