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1. Begripsbepaling
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in deze
uitvoeringsregels verstaan onder:
1. Het bestuur van de Raad van Beheer: het bestuur van de vereniging Raad van beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.
2. Sport Raad: overlegorgaan tussen sportcommissies onderling voor het maken van
gezamenlijk beleid.
3. Vereniging: een vereniging als bedoeld in artikel 1 lid 3 onder d van de statuten van de
vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland dan wel een vereniging
aangesloten bij de stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid.
4. Keurmeester: keurmeester als bedoeld in artikel lid 1a van het kynologisch Reglement.
5. Deelnemer: een ieder met een geldig logboek en in bezit van een geldig basistoets of
vergelijkbaar hier aan.
6. Individuele ontheffing: een ontheffing van het trekhondenverbod, zoals genoemd in de
Wet Dieren, artikel 2.1 lid 2d. Zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/ontheffingtrekhondenverbod.
Reglement en algemene richtlijnen
1. FCI: Fédération Cynologique Internationale, het overkoepelende orgaan waar bijna alle
kennelclubs lid van zijn zo ook de Raad van Beheer.
2. Basistoets: toetsing op gedrag waarbij gekeken wordt of de hond sociaal is met andere
mensen en honden, de hond onder controle staat van de eigenaar en daarbij
commando’s kan uit voeren.
3. Hondenlogboek: werkboek waarin uitslagen van behaalde examens staan beschreven
van de hond.
4. Dierenarts attest: verklaring van de dierenarts of diergeneeskundige kliniek waaruit blijkt
welke diagnose er is gesteld en wanneer en welke onderzoeken hebben plaats gevonden.
5. Disciplinaire maatregelen: hij die in strijd met de bepalingen van dit reglement handelt,
kan worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de wedstrijd.
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2. Doelstelling
1. De doelstelling van dit programma is om de in waterwerk met honden geïnteresseerde
hondeneigenaren en liefhebbers te motiveren deel te nemen aan het behalen van
brevetten in verenigingsverband.
2. De oefeningen zijn gebaseerd op de realiteit, maar hebben een sportief karakter. Het
bevorderen van zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de hond en
optimalisering van de baas-hond relatie zijn een doelstelling van dit programma.
Waterwerk met honden zorgt voor onbelaste beweging van de hond en daarmee worden
de spieren en gewrichten op een verantwoorde wijze ontwikkeld en getraind.
3. De natuurlijke aanleg voor actief bezig zijn in het water is het basisprincipe waarop dit
programma is gebaseerd. Gehoorzaamheidsoefeningen zijn onderdeel van dit
programma, hiermee wordt de samenwerking tussen de hond en eigenaar en/of
begeleider dusdanig gevormd, dat dit de baas-hond relatie ten goede komt.
4. De honden komen door dit programma en de training hiervoor veelvuldig in contact met
andere honden en voor hen onbekende personen, wat een bijdrage levert aan de
algemene ontwikkeling. Het is van groot belang dat de training van de honden voor deze
watersport geleidelijk aan gebeurd en zonder enige vorm van dwang wordt uitgeoefend.
5. Een voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de brevetten en de daarbij behorende
training is dat honden in goede gezondheid en conditie verkeren. Tevens dienen de
honden in het bezit te zijn van een individuele ontheffing.
6. Deze discipline staat open voor alle verenigingen (aangesloten bij de Raad van Beheer)
die affiniteit hebben met waterwerk met honden en voor honden met of zonder
stamboom.
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3. Reglement en Algemene Richtlijnen
3.1 Organisatie van een Brevettendag
1. De dagen waarop de brevetproeven worden afgenomen, kunnen worden georganiseerd
door verenigingen die zijn aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland.
2. Het organiseren van een brevettendag behoeft vooraf goedkeuring van de Raad van
Beheer- afdeling Sporten. Men dient een verzoek in voor het organiseren met een
datum. Na goedkeuring door de Raad van Beheer kan men deze datum communiceren
naar buiten, en wordt de brevettendag op de activiteitenkalender geplaatst.
3. Op één dag kunnen verschillende brevetproeven worden georganiseerd, doch een hond
mag slechts deelnemen aan één categorie op één dag.
3.2 Keurmeesters
1. Keurmeesters dienen door de organisatie schriftelijk te worden uitgenodigd en deze
uitnodiging dient schriftelijk door de keurmeester te worden bevestigd.
2. Een keurmeester heeft recht op een reis- en onkostenvergoeding volgens door Raad van
Beheer vastgestelde norm. Deze kosten komen ten laste van de organiserende
vereniging.
3. Ten minste 14 dagen voor de brevettendag wordt de keurmeester op de hoogte gesteld
van plaats en aanvang van de brevettendag.
4. Slechts door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of één van haar
buitenlandse bij de FCI aangesloten zusterorganisaties erkende waterwerkkeurmeesters
komen voor een uitnodiging in aanmerking.
5. Ook dienen zij bij het beoordelen van de proeven rekening te houden met de
doelstelling van het programma, waarbij de nadruk dient te liggen op de motivatie van
de deelnemers en op het welzijn van de deelnemende honden.
6. Het is de keurmeesters verboden honden te beoordelen die in hun eigendom zijn of aan
hen zijn toevertrouwd en honden van wie de eigenaar met hen in huiselijke
gemeenschap onder hetzelfde dak woont.
7. Een keurmeester mag op een brevettendag waar hij optreedt als keurmeester niet zelf een
hond voorbrengen. In uitzonderlijke situaties kan dispensatie worden aangevraagd bij de
Raad van Beheer.
8. De keurmeester mag door zijn houding of opstelling de werkende hond niet storen noch
beïnvloeden.
9. De keurmeester is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de geldende
reglementen.
10. Hij kan, wanneer de geldende reglementen niet behoorlijk worden toegepast, de
brevettendag beëindigen.
11. Hij kan, bij niet naleving van de reglementen, onsportieve houding, het in het bezit
hebben van motivatie voorwerpen, of bij het niet naleven van de regels betreffende het
dierenwelzijn of de goede zeden tot diskwalificatie van de geleider beslissen.
Deze beslissing moet, met motivering, in het hondenlogboek vermeld worden.
12. De keurmeester is bevoegd om bij het niet naleven van orde en veiligheid, het examen of
de wedstrijd te onderbreken of te beëindigen.
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3.3 Wedstrijdleider
1. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het goede verloop van de brevetproeven en
dient gedurende het gehele verloop ervan ter beschikking te staan van de keurmeester.
De wedstrijdleider kan derhalve niet aan de wedstrijden of examens deelnemen of andere
functies waarnemen.
2. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het gehele
examengebied.
3.4 Wedstrijdtoezicht
1. De Raad van Beheer is bevoegd een waarnemer aan te stellen.
3.5 Het secretariaat/catalogus
1. Het secretariaat zorgt voor de examenformulieren en stelt de catalogus samen.
In ieder geval dienen in de catalogus de gegevens van de deelnemende honden en de
eigenaren/begeleiders te staan plus een alfabetische lijst van de deelnemers.
2. Nadat de inschrijvingstermijn is gesloten is het niet toegestaan deelnemers in de
catalogus toe te voegen of te vervangen. De organisatie zorgt ervoor dat de behaalde
uitslagen op haar website gepubliceerd worden en stuurt de uitslagen/deelnemerslijst
volledig ingevuld naar het secretariaat van de Raad van Beheer binnen 14 dagen na de
datum waarop de brevetproeven zijn afgenomen.
3.6 Toelatingsvoorwaarden
1. Op de dag van de brevettendag moet de hond de voorgeschreven leeftijd bereikt
hebben. Er mogen geen uitzonderingen worden gemaakt.
2. Voorwaarde om voor het eerste brevet te mogen zwemmen voor in Nederland
woonachtige deelnemers is een met goed gevolg afgelegde basistoets gehoorzaamheid
conform de regels van de Raad van Beheer. Deze toets dient vermeld te zijn in het
hondenlogboek. De buitenlanders die deelnemen dienen te voldoen aan de
voorwaarden van hun eigen land.
3. Combinaties die door middel van een ondertekend hondenlogboek kunnen aantonen
geslaagd te zijn voor het examen Gehoorzame Hond, EG, FCI Obedience Beginners of
hoger en/of VZH, krijgen dispensatie voor deze toets. Dit moet vermeld worden in het
hondenlogboek en getekend zijn door een door de Raad van Beheer erkende
Kynologisch instructeur.
Basistoets
12 maanden
Brevet A
12 maanden
Brevet B
18 maanden
Brevet C
24 maanden
Brevet D
24 maanden
4. Aan examens kunnen alle honden, ongeacht hun ras, grootte en afstamming, deelnemen.
De hond moet daarbij wel in staat zijn om aan alle exameneisen te voldoen, dit ter
beoordeling van de keurmeester.
5. De geleider kan aan een examen deelnemen met maximaal twee honden. Een hond kan
slechts één brevet per dag behalen. Uitzondering: basistoets en brevet A.
6. Drachtige en recent bevallen teven, vanaf 3 weken na de dekking tot minimaal 9 weken
na de bevalling, worden niet tot het examen toegelaten. Zieke en besmettelijke dieren
zijn eveneens van het examen uitgesloten. In geval van twijfel beslist een dierenarts.
7. De honden dienen te zijn gevaccineerd, waaronder ook de Ziekte van Weil (Leptospirose)
en Rabiës. Het overleggen van een geldig vaccinatiebewijs bij het aanmelden is dan ook
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verplicht, dit mag tevens een geldige titerbepaling bevatten. Tevens dient bij de
inschrijvingen (een kopie van) de verklaring van de individuele ontheffing voor de
desbetreffende hond te worden bij gevoegd.
3.7 Medewerkers
1. De organisatie stelt per keurmeester een schrijver, een ringmeester, twee stuurlui en
twee medewerkers te water beschikbaar.
2. De ringmeester zorgt voor de juiste startvolgorde van de deelnemers en de schrijver
noteert de punten en de op-/aanmerkingen van de keurmeester.
3. De stuurlui en de medewerkers te water dienen de reglementen die van toepassing zijn
op de af te nemen proeven goed te kennen en daarbij de eventuele aanwijzingen van de
keurmeester op te volgen.
4. De medewerkers in het water mogen geen gezinsleden of huisgenoten zijn van de
deelnemers. Gedurende de brevettendag dienen bij alle oefeningen voor een brevet
dezelfde baanmedewerkers aanwezig te zijn.
3.8 Examenlocatie
1. De brevetten kunnen worden afgenomen in open binnenwateren of in de zee. De locatie
moet wel groot (oever minimaal 20 meter breed, geleidelijk aflopend) en diep genoeg
zijn (minimaal 2 meter diep bij de oefeningen waarbij de hond de boot verlaat) om alle
oefeningen zonder problemen en/of gevaar te kunnen uitvoeren.
2. De keurmeester en de organisatie hebben het recht om de proeven tijdelijk stil te leggen
of zelfs in zijn geheel af te gelasten indien de weersomstandigheden de veiligheid van
hond en/of mens in gevaar brengen. De proeven vinden in principe plaats tussen 09.00
en 19.00 uur. De plaatselijke verordening dient hierbij altijd in acht te worden genomen.
3.9 Deelnemers
1. De deelnemers moeten de sluitingsdatum respecteren. Door hun inschrijving verplichten
zij zich er toe het inschrijvingsgeld te betalen. In geen geval vindt restitutie plaats van
het inschrijfgeld.
2. De organisatie heeft het recht inschrijvingen te weigeren, op gronden van redelijkheid
en billijkheid. De sluitingsdatum van inschrijving is uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
examen dag(en) of stopt wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.
3. Indien een deelnemer verhinderd is om deel te nemen, dient hij dit onmiddellijk te
melden aan de organisatie.
4. De deelnemer dient de geldende regels voor wat betreft de gezondheid van de hond en
dierenbescherming te respecteren.
5. De deelnemer dient de aanwijzingen van de keurmeesters en de wedstrijdleider op te
volgen. De deelnemer dient zijn hond op sportieve wijze voor te brengen.
6. De wedstrijd wordt afgesloten door de prijsuitreiking en het overhandigen van het
hondenlogboek.
3.10 Mindervalide examendeelnemers
1. Als een hondengeleider op grond van een lichamelijke beperking een examenonderdeel
niet correct kan uitvoeren, dan moet dit vooraf aan het examen aan de keurmeester
worden gemeld.
Mindervalide deelnemers welke door hun handicap hun hond niet conform het
reglement kunnen voorbrengen kunnen in overleg met de keurmeester hiervan afwijken.
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3.11 Halsbandplicht/meevoeren van de lijn
1. De geleider dient tijdens het gehele verloop van het gehoorzaamheidsgedeelte op de
oever een lijn in zijn bezit te hebben. De lijn kan in de zak bewaard worden of gedragen
over de schouder van linksboven naar rechtsonder. Dit houdt in dat de hond gedurende
het gehele examen op de oever een halsband en tuig draagt.
3.12 Hondenlogboek
1. Het hondenlogboek is voor iedere hond verplicht. De uitgifte van het hondenlogboek
wordt in Nederland door de Raad van Beheer geregeld. De eigenaar geleider dient een
hondenlogboek te gebruiken uit het land of van de kennelclub waar de hond in het
stamboekhouding is ingeschreven. In geval van import kan het hondenlogboek uit het
land van herkomst gebruikt worden, totdat deze vol is, tenzij het hondenlogboek nog
niet eerder gebruikt was in het land van herkomst.
Het dient door de keurmeester en het secretariaat te worden gecontroleerd en te
worden ondertekend door de keurmeester en de wedstrijdleider.
Het resultaat wordt zonder uitzondering in het hondenlogboek vermeld met datum.
2. In het hondenlogboek moeten de volgende gegevens worden vermeld:
• Naam en ras van de hond, identificatie van de hond (chipnummer of tatoeage)
• Naam en adres van de eigenaar van de hond
• Totaal aantal behaalde punten
• Kwalificaties
• De naam van de keurmeesters en zijn handtekening
De verantwoording ligt bij de wedstrijdleider om zorg te dragen voor de juiste invulling
van het logboek.
3.13 Overtredingen en bezwaren
1. Overtreding van de hondengeleider tegen deze kaderregels van het examenreglement,
tegen de regels van dierenbescherming en/of tegen de normale normen en waarden,
kunnen uitsluiting van het examen of de wedstrijd ten gevolge hebben.
2. De beslissing van de keurmeester staat vast en is onaanvechtbaar.
3. Elke kritiek kan uitsluiting tot gevolg hebben en bovendien tot disciplinaire maatregelen
leiden.
4. Ingeval van ernstige inbreuk op de reglementen, niet betreffende de beoordeling van het
werk, kan binnen een dag een klacht ingediend worden.
5. Deze klacht moet schriftelijk ondertekend door bezwaarmaker en minstens twee getuigen,
aan de desbetreffende organiserende vereniging ingediend worden. Video opnamen
worden niet als bewijsmateriaal toegelaten. Een klachtenformulier is van de website van de
Raad van Beheer te downloaden. De vereniging zendt deze klacht, met haar advies door
aan de Raad van Beheer.
6. De aanvaarding van de klacht impliceert niet noodzakelijk een wijziging van de resultaten.
7. De Raad van Beheer beslist over het gevolg dat aan de klacht wordt gegeven.
3.14 Afbreken wegens ziekte of verwonding
Als een hond tijdens een examen ziek wordt gemeld is als volgt te handelen:
1. Als de hondengeleider zijn hond ziekmeldt als deze reeds een gedeelte van de
oefening(en) heeft afgelegd, is hij verplicht om naar een dierenarts te gaan en een attest
te vragen. In het hondenlogboek wordt vermeld: afgebroken wegens ziekte.
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2.

3.

4.

5.
6.

Weigert de hondengeleider met zijn hond naar een dierenarts te gaan dan wordt in het
hondenlogboek geschreven: onvoldoende wegens afbreken.
De hondengeleider heeft na de weigering naar de dierenarts te gaan, alsnog de tijd om
binnen vier dagen een dergelijk attest te tonen. De aantekening in het logboek mag dan
door de keurmeester veranderd worden.
Als de hondengeleider een dergelijk attest niet binnen vier dagen kan tonen dan wordt
in het door de keurmeester meegenomen hondenlogboek alsnog onvoldoende wegens
afbreken vermeld.
Het hondenlogboek wordt door de organisatie ingehouden en aan de keurmeester
meegegeven, en wordt dan alsnog ingevuld door de keurmeester aan de geleider retour
gezonden.
Als de geleider weigert het hondenlogboek aan de keurmeester mee te geven dan wordt
onmiddellijk onvoldoende wegens afbreken ingevuld.
Als een keurmeester het hondenlogboek , moet terug sturen, dan zijn de kosten hiervan
voor de hondengeleider.

3.15 Uitvoeren van de identiteitscontrole
1. Deze controle is een verplicht onderdeel van het examen. Dit kan gebeuren door de
tatoeage of de chip te controleren. Honden zonder stamboom moeten geregistreerd zijn
en voorzien zijn van een chip.
Indien de tatoeage niet leesbaar is moeten bijzondere kenmerken van de hond in het
hondenlogboek of het internationaal paspoort worden aangebracht door de
keurmeester.
2. De hond mag aan het examen deelnemen als kan worden aangetoond (bijvoorbeeld
door een barcode in het inentingsboekje) dat de hond van een chip is voorzien. Dit
chipnummer moet overeenkomen met het chipnummer dat is opgenomen op de
individuele trekontheffing.
Mocht de tatoeage niet duidelijk zichtbaar zijn (bijvoorbeeld doordat het nummer niet
te lezen is) dan moeten de herkenbare tekens op de resultatenlijst worden opgenomen.
3. Geleiders welke de hond in het buitenland aangeschaft hebben dienen er zorg voor te
dragen dat de controle kan worden uitgevoerd en dienen een werkzaam controle toestel
ter beschikking te stellen. Honden welke niet controleerbaar zijn kunnen niet aan de
examens deelnemen.
4. Als de wedstrijdleider geen chip kan vinden dan moet de keurmeester deze controle op
zich nemen. Lukt dit ook niet dan mag de geleider de chipcontrole zelf uitvoeren. Als de
chip is gevonden, wordt dit door de keurmeester gecontroleerd.
3.16 Deelnemende honden
1. Deze vallen onder verantwoording van de eigenaar of de begeleider en voeren de
oefeningen geheel vrijwillig uit.
2. Voorafgaand aan deelname aan het examen zal de keurmeester de deelnemende
honden beoordelen of hun uiterlijk waarneembare conditie hen in staat stelt deel te
nemen.
Het oordeel van de keurmeester is hierbij bindend voor alle partijen. In geval van
vermoeidheid, zeer slechte zwemtechniek of vertoon van agressief gedrag, is de
keurmeester bevoegd de proef te onderbreken en de hond voor die dag uit te sluiten
van verdere deelname.
Wel moet in twijfelgevallen een dierenartsverklaring worden getoond.
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3.

4.

5.
6.

7.

Ook de eigenaar/begeleider is te allen tijde gerechtigd een oefening te beëindigen en de
hond terug te trekken indien hij/zij van mening is dat het welzijn van de hond in het
geding is.
Loopse teven mogen deelnemen, doch zullen worden ingedeeld aan het einde van de
dag. Voor hun start mogen zij niet op het terrein komen, indien dit wel gebeurt, leidt dit
tot diskwalificatie.
Voor alle aanwezige honden geldt een aanlijnplicht.
De deelnemende honden dienen tijdens de zwemoefeningen een zwemtuig aan te
hebben dat voorzien is van twee rubberen of kunststof ringen en een handvat tussen de
schouders. Zwemvesten zijn niet toegestaan: de hond moet zelf over een goede
zwemtechniek en over drijfvermogen beschikken en dus geen hulpmiddelen nodig
hebben.
Bij de gehoorzaamheidsoefeningen op het land dient de hond een rond de hals sluitende
halsband zonder loshangende delen te dragen. Een slipketting, wurgriem of prikband zijn
niet toegestaan.

3.17 Examenvak
1. Het examenvak voor de gehoorzaamheidsproef dient tenminste een afmeting te hebben
van 20 x 20 meter en dient te zijn afgebakend met een lint en voorzien te zijn van
pionnen op de keer- en draaipunten.
Het examenvak mag uitsluitend worden betreden door de op dat moment startende
deelnemer.
2. Het examenvak aan de waterkant, de vertrek- en aankomstzone, wordt afgebakend op
ca. 20 meter in het verlengde van de waterkant en ca. 10 meter landinwaarts. Indien
gewenst mag er middels paaltjes een start in het water gemaakt worden, de diepte kan
in overleg met de keurmeester bepaald worden. De start dient tevens als finish. Hier
eindigt de oefening.
Dit vak mag slechts betreden worden door de op dat moment startende deelnemer.
3.18 Materiaal
1. De organisatie zorgt voor het aanwezig en in orde zijn van al het benodigde materiaal.
De organisatie verplicht zich ervoor zorg te dragen dat altijd een tweede boot met
bestuurder en een derde boot klaarligt.
3.19 Wettelijke aansprakelijkheid
1. Voor eventuele ongevallen gedurende het gehele examen is de begeleider/eigenaar
aansprakelijk voor zichzelf en zijn hond. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor
alle persoonlijke en zakelijke schade die door zijn hond wordt veroorzaakt.
De door de organisatie of door de keurmeester gegeven aanwijzingen worden door de
eigenaar/begeleider vrijwillig aanvaard en op eigen risico uitgevoerd.
De organiserende vereniging dient te beschikken over een WA- verzekering.
3.20 Raad van Beheer
1. Aan het eind van elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt over het afgelopen waterwerkseizoen. Dit verslag wordt naar de Raad van Beheer gezonden.
2. Na goedkeuring van het bestuur van de Raad van Beheer mogen eventuele correcties in
het reglement aangebracht worden. Deze wijzigingen treden na publicatie ervan in
werking.
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4. Technisch Reglement
4.1 De boot
1. De boot dient aan de volgende kwalificaties te voldoen:
• Type: opblaasbare rubber/ zacht kunststof boot;
• Bodem van hout of harde kunststof;
• De kant is van een opblaasbare tube van rubber/zacht kunststof;
• Van de boten dienen de touwen aan de zijkanten te zijn verwijderd evenals alle andere
uitsteeksels waar de hond achter kan blijven haken of zichzelf aan kan verwonden;
• Het ledige gewicht mag maximaal 50-70kg bedragen;
• De maatvoering:
Lengte minimaal 3 meter, maximaal 4.20 meter;
Breedte minimaal 1.50 meter, maximaal 1.80 meter;
Hoogte maximaal van de opblaastube 40 cm;
• De voortstuwing geschiedt door middel van de volgende opties; ofwel een
elektromotor dan wel een benzinemotor. De benzinemotoren moeten voldoende
afgeschermd zijn of ontkoppeld kunnen worden zodat mens en dier geen kwetsuren
kunnen oplopen.
4.2 De lijn
1. Voor een aantal oefeningen zit aan de voorzijde van de boot een lijn bevestigd. Deze
heeft een lengte van minimaal 3 meter tot een maximum van 4 meter. Alle lijnen die
men gebruikt zullen op de oppervlakte van het water moeten blijven drijven.
4.3 De mat
1. Deze is vervaardigd van rubber of kunststof materiaal en heeft de grootte van één
gehele zijde van de boot zodat deze hiermee afgedekt kan worden.
4.4 De pop
1. De pop is voorzien van een hoofd, armen en benen en heeft de grootte van ongeveer
een 12-jarig kind. De pop heeft een gewicht van ca. 15 kg en is voorzien van een wetsuit
zodat hij goed blijft drijven.
4.5 Reddingsboei
1. De reddingsboei heeft een doorsnede van ca. 75 cm en heeft de kleur rood of oranje. Hij
is uitgevoerd met enkele reflecterende tapes en een grijplijn.
4.6 De peddel
1. De peddel dient van hout te zijn en heeft een lengte van minimaal 50 cm en een
maximale lengte van 200 cm. Het gewicht is minimaal 2 en maximaal 3 kg.
4.7 Dummy`s en overige objecten
1. De dummy’s en overige objecten dienen eenvoudig door de hond vastgepakt te kunnen
worden. De dummy’s mogen van verschillende kleuren en van diverse materialen
gefabriceerd zijn. De dummy’s en overige objecten dienen te blijven drijven en geen
scherpe onderdelen te bevatten. Het gewicht is minimaal 0,5 en maximaal 1,5 kg.
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4.8 De boeien of markeringspunten in het water
1. De boeien of markeringspunten in het water moeten ten minste de afmeting hebben
van een voetbal en goed blijven drijven. Ze zijn gemaakt van kunststof en dienen op
afstand duidelijk zichtbaar te zijn, bovendien moeten ze stevig aangebracht zijn zodat ze
tijdens de oefeningen niet kunnen verschuiven. Tevens dienen ze veilig te zijn vastgelegd
zodat tijdens de oefeningen de honden er niet in verstrikt kunnen raken.
4.9 Hondenzwemtuig
1. Het zwemtuig dient een beugel/handgreep te hebben dat met de hand goed vastgepakt
kan worden. De beugel/handgreep bevindt zich ongeveer ter hoogte van de
schouderbladen van de hond.
2. Verplicht is dat aan beide zijden van het tuig een rubberen of kunststof ring zit met een
doorsnee van ca. 12 cm., die door iedereen goed vastgepakt kan worden.
3. De banden gaan onder de borst door en om de romp heen. De sluitingen dienen degelijk
te zijn en goed verstelbaar.
4.10 Wetsuits eigenaar/begeleider
1. Voor het werken met honden zijn wetsuits verplicht. Wetsuits met een minimale dikte
van 5 mm hebben een redelijk eigen drijfvermogen. Alle overige droogpakken of
waadbroeken zijn in het water niet toegestaan.
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5. De baanmedewerkers
5.1 Ringmeester/schrijver
1. De door de organisatie aangewezen ringmeester/schrijver zal zorgdragen voor de juiste
volgorde van de deelnemers en het noteren van de punten en de opmerkingen van de
keurmeester.
5.2 Stuurlui/medewerkers te water
1. De stuurlui en medewerkers te water dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
2. Deze personen dienen een wetsuit aan te hebben, de uit te voeren oefeningen goed te
kennen en volgen altijd de aanwijzingen van de keurmeester op. Ze zijn verplicht de
voorgeschreven veiligheidsmaatregels in acht te nemen.
5.3 Drenkeling
1. Deze persoon dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben. Hij/zij dient zo natuurlijk
mogelijk een echte drenkeling na te bootsen. Hij/zij roept om hulp en geeft de hond het
gevoel dat hij/zij op punt staat te verdrinken.
2. Hierbij mag hij/zij de naam van de hond niet gebruiken. De drenkeling zal altijd voorzien
moeten zijn van beschermende kleding; een wetsuit, schoeisel en eventueel
handschoenen.
3. Hij/zij pakt de hond vast aan de ringen van het zwemtuig. Deze persoon volgt altijd de
aanwijzingen van de keurmeester op.
5.4 Bewusteloze persoon
1. Deze persoon dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben. Hij/zij dient zo natuurlijk
mogelijk een echte bewusteloze persoon na te bootsen. Hij/zij dient zo stil mogelijk in het
water te liggen, met de armen haaks gespreid ten opzichte van het lichaam.
2. Deze persoon zal altijd voorzien moeten zijn van beschermende kleding: een wetsuit van
minimaal 5 mm. dik, schoeisel en handschoenen van minimaal 5 mm is verplicht. Deze
persoon volgt altijd de aanwijzingen van de keurmeester op.
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6. Puntenverdeling/kwalificatie
6.1 Kwalificatie brevet
1. De hond krijgt aan het einde van de dag een puntenlijst. Wanneer de hond het examen
met een goed gevolg heeft afgerond, wordt er een oorkonde uitgegeven met de volgende
vermeldingen:
Uitmuntend: 85 – 100%
Zeer Goed: 70 – 84%
Goed: 60 – 69%
6.2 De kwalificatie-eis voor het behalen van een brevet
1. Om het brevet te behalen, moet de hond minstens een score van 60% behalen.
Iedere hond dient aan te vangen met brevet A en mag pas een categorie hoger starten als
de hond geslaagd is met minimaal een score van 60%.
2. Een hond mag meerdere keren in dezelfde categorie starten om zijn resultaat te
verbeteren. Eenmaal deelgenomen aan een hogere klasse, kan men niet meer terug naar
een lagere klasse.
3. Het deelnemen aan meerdere proeven op één dag met dezelfde hond is niet toegestaan.
6.3 Puntenaftrek volgoefening
1. Deze zijn van toepassing bij de volgoefening voor:
• het steeds herhalen van commando’s (-1)
• een afstand van meer dan 0,5 meter tussen hond en begeleider (-1)
• een afstand van meer dan 1.0 meter tussen hond en begeleider (-2)
• een ruk aan de riem (-1)
• plassen en/of poepen in het examenvak (-5)
6.4 Puntenaftrek oefeningen te water
1. Deze zijn van toepassing bij de oefeningen in het water voor:
• het steeds herhalen van commando’s (-1)
• het door de hond loslaten en weer opnieuw pakken van dummy, touw, pop of
drenkeling (- 1)
• het door de hond pakken van de pop/bewusteloze persoon aan iets anders dan de
arm/pols (-2)
• om/ronddraaien van de hond (-1)
• het uit de boot helpen van de hond (-2)
• het buiten de aankomstzone terugkomen als de wind en/of de stroming hier niet van
invloed op zijn (-2)
• plassen en/of poepen in het examenvak (-5)
6.5 Herkansing
1. Bij de brevetten A, B en C is bij maximaal twee oefeningen een herkansing toegestaan.
2. Bij het brevet D is slechts bij één oefening een herkansing toegestaan.
3. De herkansing wordt beoordeeld als ware het de eerste poging, doch de eindscore kan
nooit meer dan 50% bedragen.
4. Diskwalificatie volgt op een tweede poging voor dezelfde oefening met 0 punten.
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6.6 Puntenlijst
1. De puntenlijst wordt aan de deelnemers aan het einde van de dag overhandigd samen
met het logboek of werkboek waarin de punten en de klassering staan vermeld.
2. Wanneer een deelnemer een fout ontdekt, kan hierover met de keurmeester en/of
wedstrijdleider worden overlegd.
6.7 Diskwalificatie
1. Diskwalificatie volgt als:
• de hond agressief gedrag vertoond in de breedste zin van het woord
• de hond aan het einde van de oefening de persoon, pop of het touw van de boot niet
• loslaat en de persoon, pop of boot de kant op sleept
2. De deelnemers zijn verplicht de keurmeester, de wedstrijdleider en de organisatie en alle
medewerkers met respect te behandelen.
3. De keurmeester is bevoegd tot puntenaftrek bij misdragingen van de hond en/of de
eigenaar of begeleider en mag zelfs overgaan tot diskwalificatie. In dit geval is de
keurmeester verplicht schriftelijk de Raad van Beheer hierover te berichten.
4. Ook zal er een vermelding in het logboek of werkboek worden gedaan door de
keurmeester. Bij de oefeningen A3 en A4, B3 en B4, C2 en C5, D4 en D5 dient in acht te
worden genomen dat deze oefeningen eindigen zodra de hond grond onder zijn voeten
heeft.
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7. Brevetten/ Oefeningen
7.1 Het waterwerkmateriaal
1. Per baan zal het volgende materiaal aanwezig zijn:
• 2 rubberboten, compleet met motoren en een derde reserve boot
• Drijvende lijn voor de oefening “boot ophalen”
• Zwem/reddingsvesten
• Pop(pen)
• Rubberen of kunststof mat
• Markeringsboeien
• Dummy’s, 2 à 3 stuks per baan, verschillend van kleur
• Reddingsboei
• Houten peddel
• Voor de baanafzetting: afzetlint en minimaal 6 palen
• 6 stuks pionnen voor de volgoefeningen
• Reserveonderdelen voor eventuele reparaties
• Lange drijvende lijn voor de oefening “lijn brengen”
7.2 Overzicht lijst t.b.v. brevetten/oefeningen
Overzicht brevetten:
Per brevet kan men maximaal 100 punten behalen
1. Brevet A: (De minimale leeftijd van de hond voor deelname aan dit brevet: 12 maanden)
a. Volgoefening A1: volgen van een parcours
25 punten
b. Oefening A2 op 25 meter: Een object bij de boot halen
25 punten
c. Oefening A3 op 50 meter: Voorkomen vanuit de boot
25 punten
d. Oefening A4 op 25 meter: Pop ophalen
25 punten
2. Brevet B: (De minimale leeftijd van de hond voor deelname aan dit brevet: 18 maanden)
a. Volgoefening B1: volgen van een parcours
25 punten
b. Oefening B2 op 25 meter: Afgedreven pop ophalen
25 punten
c. Oefening B3 op 25 meter: Drenkeling ophalen vanaf de kant
25 punten
d. Oefening B4 op 50 meter: Boot ophalen
25 punten
3. Brevet C:
a. Volgoefening C1: volgen van een parcours
b. Oefening C2 op 25 meter: Drenkeling ophalen met een reddingsboei
c. Oefening C3 op 25 meter: Een bewusteloze drenkeling ophalen
d. Oefening C4 op 25 meter: Reddingsvest naar de boot brengen
e. Oefening C5 op 25 meter: Afgedreven boot ophalen
4. Brevet D:
a. Oefening D1 op 25 meter: Drenkeling ophalen met een reddingsboei
b. Oefening D2 op 25 meter: Peddel halen en naar de boot brengen
c. Oefening D3 op 25 meter: Een hulplijn naar de boot brengen
d. Oefening D4 op 25 meter: Twee drenkelingen ophalen
e. Oefening D5 op 25 meter: Drenkeling zoeken achter de boot en
terugbrengen naar de oever
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20 punten
20 punten
20 punten
20 punten
20 punten

20 punten
20 punten
20 punten
20 punten
20 punten

7.3 De uitvoering van de oefeningen
BREVET A – 100 punten
Deelname is mogelijk voor honden van minimaal 12 maanden oud
Benodigdheden:
• een boot
• een dummy/object
• een pop
Volgoefening A1:
20 meter heen, keertwending, 10 meter terug, halt, zit, volg terug naar keurmeester, zit.
25 punten
1.
De begeleider stelt de hond voor aan de keurmeester die de hond vervolgens zal
betasten.
2.
Hierna geeft de begeleider het commando volg en loopt met de hond aan zijn zijde 20
meter recht van de keurmeester af, dan volgt een keertwending en loopt de begeleider
10 meter recht terug richting de keurmeester.
Na deze 10 meter volgt het commando halt, gevolgd door het commando zit.
3.
Daarna geeft de begeleider het commando volg en loopt hij terug naar de keurmeester
waarbij de hond weer volgt. Aangekomen bij de keurmeester eindigt de oefening met
het commando zit. De riem dient tijdens de gehele oefening in een losse boog te
hangen.
Oefening A2:
Een dummy/object bij de boot ophalen.
Start vanaf de oever. Afstand oefening op 25 meter.
25 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met de hond op langs de waterkant.
2.
De boot met een helper vaart naar de markeringsboei op 25 meter afstand van de
oever. Hier wordt de boot stilgelegd.
3.
Na het teken van de keurmeester geeft de begeleider zijn hond het commando om
naar de boot te zwemmen om daar de dummy/object op te halen, de hond wordt
hierbij aangemoedigd door de helper in de boot.
4.
De helper mag de naam van de hond hierbij niet gebruiken.
5.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
6.
Bij de boot aangekomen neemt de hond de dummy/object aan van de helper en brengt
deze terug naar zijn begeleider.
7.
De hond brengt de dummy/object tot aan zijn begeleider, maar mag deze ook loslaten
als hij weer kan staan. Hier eindigt de oefening.
Oefening A3:
Voorkomen vanuit de boot.
Start vanuit de boot. Afstand oefening op 50 meter.
25 punten
1.
De eigenaar/begeleider blijft aan de waterkant achter.
2.
De hond gaat mee in de boot en deze vaart naar de markeringsboei op 50 meter
afstand. Daar aangekomen wordt de boot stilgelegd.
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3.
4.

Vervolgens geeft de keurmeester het sein aan de eigenaar/begeleider de hond het
commando te geven om naar de eigenaar/begeleider toe te komen.
De oefening eindigt als de hond bij zijn begeleider aan de oever is aangekomen.

Oefening A4:
Pop ophalen.
Start vanaf de oever. Afstand op 25 meter.
25 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant.
2.
De boot met daarin een helper en een pop vaart vervolgens op een afstand van 25
meter evenredig aan de oever voorbij. Op het teken van de keurmeester wordt de pop
in het water gegooid waarbij een (hulp)kreet wordt geroepen.
3.
De boot vaart hierna verder.
4.
Op het moment dat de pop gegooid wordt, geeft de begeleider zijn hond het
commando om de pop te gaan halen.
5.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
6.
Bij de pop aangekomen, neemt de hond de pop bij de arm/pols en brengt deze terug
naar zijn begeleider.
7.
De hond dient de pop los te laten zodra hij kan staan of geeft de pop aan de begeleider
af. Hier eindigt de oefening.
BREVET B – 100 punten
Deelname is mogelijk voor honden van minimaal 18 maanden oud.
Benodigdheden:
• een boot
• een pop
• een drenkeling
Volgoefening B1:
20 meter heen, keertwending, halt. Riem af, volg, na 10 meter zit, volgen naar keurmeester,
halt, zit, af.
25 punten
1.
De begeleider stelt de hond voor aan de keurmeester die de hond vervolgens zal
betasten. Hierna geeft de begeleider het commando volg en loopt met de hond aan
zijn zijde 20 meter recht van de keurmeester af, dan volgt een keertwending en het
commando halt.
2.
De begeleider doet de halsband en riem van de hond af en neemt deze in de hand en
geeft het commando volg en loopt 10 meter recht terug richting de keurmeester, stopt
dan en geeft de hond het commando halt, gevolgd door het commando zit. Hierna
geeft hij de hond het commando volgt en loopt met de hond terug naar de
keurmeester.
3.
Bij de keurmeester aangekomen geeft hij de hond het commando zit, gevolgd door het
commando af. Hier eindigt de oefening. Tijdens het aangelijnde gedeelte in deze
oefening dient de lijn in een losse boog te hangen.
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Oefening B2:
Afgedreven pop ophalen.
Start vanuit de boot. Afstand oefening op 25 meter.
25 punten
1.
De begeleider en hond nemen plaats in de boot. De boot vaart naar een afstand van
zo’n 25 meter vanaf de oever.
2.
Hier aangekomen mindert de boot vaart en de helper gooit de pop in het water. De
boot vaart langzaam verder en stopt na zo’n 15-20 meter.
3.
De begeleider geeft zijn hond het commando om de pop op te halen op het moment
dat de boot stil ligt.
4.
De hond zwemt naar de pop, pakt deze bij de arm/pols en brengt de pop terug tot aan
de boot zodat de begeleider deze eenvoudig kan pakken.
5.
De hond wordt teruggenomen in de boot. Hier eindigt de oefening.
6.
De hond mag na het afgeven van de pop ook eventueel terugzwemmen naar de kant.
7.
Dit dient wel door de eigenaar/begeleider van tevoren te zijn aangegeven.
Oefening B3:
Drenkeling ophalen.
Start vanaf de oever. Afstand oefening op 25 meter.
25 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin een drenkeling vaart vervolgens op een afstand van 25 meter evenredig aan de
oever voorbij.
2.
Op het teken van de keurmeester springt de drenkeling in het water waarbij een (hulp)kreet wordt geslaakt.
3.
De drenkeling simuleert vervolgens zo realistisch mogelijk dat hij/zij dreigt te
verdrinken, roept om hulp zonder daarbij de naam van de hond te gebruiken en blijft
dit doen tot de hond hem opgehaald heeft.
4.
De boot vaart verder.
5.
Op het moment dat de drenkeling te water gaat, geeft de begeleider zijn hond het
commando om de drenkeling op te halen.
6.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
7.
Bij de drenkeling aangekomen, zwemt de hond erom heen of nadert de drenkeling zo
dicht dat deze makkelijk de ringen van zijn tuig kan pakken.
8.
De hond keert met de drenkeling, die zich op zijn rug laat drijven, terug naar zijn
begeleider.
9.
De oefening eindigt zodra de hond weer kan staan.
Oefening B4:
Boot ophalen.
Start vanaf de oever. Afstand oefening op 50 meter.
25 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin een helper vaart naar de markeringsboei op 50 meter afstand vanaf de oever.
2.
Daar aangekomen wordt de boot stil gelegd.
3.
Op een teken van de keurmeester geeft de begeleider zijn hond het commando om de
boot te gaan halen.
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4.
5.
6.
7.

De helper mag de hond daarbij aanmoedigen zonder zijn naam te gebruiken tot de
hond op zo’n 25 meter genaderd is. Daarna stopt hij met aanmoedigen.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
Bij de boot aangekomen, neemt de hond het door de helper aangegeven touw aan en
brengt de boot terug naar de begeleider op de oever.
De hond dient het touw los te laten op het moment dat hij kan staan, of geeft het touw
aan de begeleider af. Hier eindigt de oefening.

BREVET C – 100 punten
Deelname is mogelijk voor honden van minimaal 24 maanden oud.
Benodigdheden:
• een boot
• een reddingsring
• een bewusteloze drenkeling
• een drijvende hulplijn
Volgoefening C1:
10 meter rechtuit, na 10 meter naar links, na 10 meter naar rechts, na 10 meter naar rechts,
na 10 meter kwart draai naar rechts, halt en zit. Riem af, voorwaarts, na 10 meter naar links,
na 10 meter naar rechts, na 10 meter naar rechts, na 10 meter naar rechts, na 10 meter
keertwending en halt, zit, af en blijf. Begeleider loopt terug naar keurmeester en draait zich
om. Hond voor laten komen en zit.
20 punten
1.
De begeleider stelt de hond voor aan de keurmeester die de hond vervolgens zal
betasten. Hierna geeft de begeleider het commando volg en loopt met de hond aan
zijn zijde recht van de keurmeester af, na 10 meter maakt hij een kwart draai naar links,
loopt weer 10 meter rechtuit, maakt dan een kwart draai naar rechts en loopt weer 10
meter vooruit, maakt dan weer een kwart draai naar rechts en loopt weer 10 meter
rechtuit en maakt dan weer een kwartdraai en geeft dan de hond het commando halt
en zit.
2.
De begeleider doet de halsband en de riem van de hond af, neemt deze in de
rechterhand en geeft de hond het commando volg, loopt 10 meter rechtuit, maakt dan
een kwart draai naar links, loopt weer 10 meter rechtuit, maakt dan een kwart draai
naar rechts en loopt weer 10 meter rechtuit, maakt dan weer een kwart draai naar
rechts en loopt 10 meter vooruit, maakt bij de keurmeester weer een kwart draai naar
rechts en loopt 10 meter vooruit en maakt dan na 10 meter een keertwending en geeft
de hond het commando halt. (Bij de draaipunten mag de hond erop attent gemaakt
worden dat de begeleider van richting veranderd).
3.
Daarna volgt het commando zit, daarna af en blijf. De begeleider loopt terug naar de
keurmeester en draait zich om.
4.
Na een paar seconden roept hij de hond voor en geeft hem het commando zit. Hier
eindigt de oefening.
5.
Tijdens het aangelijnde gedeelte in deze oefening dient de lijn in een losse boog te
hangen.
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Oefening C2:
Drenkeling ophalen met een reddingsboei.
Start vanaf de oever. Afstand oefening op 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin een helper/drenkeling vaart vervolgens op een afstand van 25 meter evenredig
aan de oever voorbij.
2.
Op het teken van de keurmeester springt de helper/drenkeling in het water waarbij een
(hulp)kreet wordt geslaakt. De boot vaart verder.
3.
De helper/drenkeling simuleert vervolgens zo realistisch mogelijk dat hij/zij dreigt te
verdrinken, roept om hulp zonder daarbij de naam van de hond te gebruiken en blijft
dit doen tot de hond hem/haar opgehaald heeft.
4.
Op het moment dat de helper/drenkeling te water gaat, gooit of geeft de begeleider
een reddingsring in het water en geeft hij/zij de hond het commando deze bij de
grijplijn te pakken en de drenkeling op te halen.
5.
De begeleider mag eventueel de grijplijn van de reddingsring ook aangeven aan de
hond.
6.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
7.
De hond zwemt naar de drenkeling en zwemt erom heen of nadert zo dicht dat de
drenkeling makkelijk de reddingsring kan pakken.
8.
De drenkeling houdt drijvend op zijn rug met zijn arm de ring vast en de hond zwemt
terug naar zijn begeleider.
9.
De oefening eindigt op het moment dat de hond kan staan.
Oefening C3:
Een bewusteloze persoon halen en terug naar de boot brengen.
Start vanuit de boot. Afstand oefening op 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider en hond nemen plaats in de boot. De boot vaart naar een afstand van
zo’n 25 meter vanaf de oever.
2.
Hier aangekomen mindert de boot vaart en de drenkeling valt in het water en
simuleert vervolgens dat hij bewusteloos is. Hij ligt op zijn rug in het water en houdt
daarbij zijn armen gespreid.
3.
De boot vaart langzaam verder en stopt na zo’n 15 meter.
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4.
5.
6.

De begeleider geeft zijn hond het commando om de bewusteloze drenkeling op te
halen, op het moment dat de boot stil ligt.
De hond zwemt naar de drenkeling, pakt deze bij de hand of pols en brengt hem terug
tot aan de boot zodat de begeleider deze makkelijk kan pakken.
De hond wordt teruggenomen in de boot. Hier eindigt de oefening.

Oefening C4:
Reddingsvest naar de boot brengen.
Start vanaf de oever. Afstand oefening op 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin twee helpers vaart naar de markeringsboei op een afstand van 25 meter vanaf
de oever.
2.
Daar aangekomen wordt de boot overdwars stilgelegd.
3.
Op een teken van de keurmeester geeft de begeleider zijn hond een reddingsvest in de
bek aan of gooit het vest in het water en geeft hem vervolgens het commando deze
naar de boot te brengen.
4.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt. De helpers in de
boot mogen de hond blijven aanmoedigen totdat deze de boot zo dicht genaderd is dat
ze de hond makkelijk in de boot kunnen nemen.
5.
De hond mag het reddingsvest vasthouden tot in de boot of deze vlak voor het in de
boot gaan loslaten, zodanig dat de helpers deze makkelijk kunnen pakken.
6.
De oefening eindigt zodra de helpers het reddingsvest in handen hebben en de hond is
teruggenomen in de boot.
Oefening C5:
Afgedreven boot ophalen.
Start vanaf de oever. Afstand oefening op 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin een helper vaart naar een afstand van 25 meter vanaf de oever.
2.
Daar aangekomen wordt de boot stilgelegd. De helper legt het touw dat vooraan de
boot bevestigd is in het water en maakt zich vervolgens onzichtbaar door te gaan
liggen in de boot.
3.
Op een teken van de keurmeester geeft de begeleider zijn hond het commando de
boot te gaan halen.
4.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
5.
Bij de boot aangekomen, pakt de hond het touw en brengt de boot vervolgens terug
naar de oever.
6.
De hond dient het touw los te laten zodra hij kan staan, of geeft het touw af aan de
begeleider. Hier eindigt de oefening.
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BREVET D – 100 punten
Deelname is mogelijk voor honden van minimaal 24 maanden oud.
Benodigdheden:
• twee boten
• een reddingsring
• een houten peddel
• een drijvende hulplijn
• twee drenkelingen
Oefening D1:
Drenkeling ophalen met behulp van een reddingsboei.
Start vanuit de boot. Afstand oefening op 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider en hond nemen plaats in de boot. De boot vaart naar een afstand van
zo’n 30 meter vanaf de oever en wordt daar stilgelegd.
2.
Ondertussen vaart een tweede boot met daarin de drenkeling ook naar zo’n 30 meter
vanaf de oever, op een afstand van zo’n 25 meter van de boot met daarin de begeleider
en zijn hond.
3.
Op een teken van de keurmeester springt de helper/drenkeling in het water en
simuleert vervolgens alsof hij dreigt te verdrinken en roept om hulp zonder daarbij de
naam van de hond te gebruiken.
4.
Hij/zij blijft dit doen tot de hond hem/haar opgehaald heeft.
5.
De begeleider gooit de reddingsring uit de boot op het moment dat de drenkeling te
water gaat en geeft zijn hond het commando uit de boot te gaan, de ring bij de grijplijn
vast te pakken en met de ring de drenkeling op te halen.
6.
De grijplijn van de reddingsring mag eventueel ook aangegeven worden als de hond al
in het water is. De hond zwemt naar de drenkeling, zwemt hier omheen of nadert deze
zo dicht dat de drenkeling de ring makkelijk kan pakken en de drenkeling houdt
drijvend op zijn rug met zijn arm de ring vast.
7.
De hond zwemt met de ring en de drenkeling terug naar de boot met daarin zijn
begeleider tot dat punt waar de begeleider de drenkeling en de ring makkelijk kan
pakken.
8.
De hond en de drenkeling worden teruggenomen in de boot. Hier eindigt de oefening.
Oefening D2:
Peddel halen en naar de boot brengen.
Start vanuit de boot. Afstand oefening op 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider en hond nemen plaats in de boot, samen met een helper. De boot vaart
naar een markeringsboei op een afstand van zo’n 25 meter en wordt daar overdwars
stilgelegd.
2.
In het water bij de oever staat een helper met een peddel, deze staat tot aan zijn
knieën in het water en begint de hond te roepen op het teken van de keurmeester.
3.
Hij mag hierbij de naam van de hond niet gebruiken.
4.
De begeleider geeft zijn hond het commando uit de boot te gaan en de peddel te gaan
halen.
5.
De hond zwemt naar de roepende helper, neemt van hem de peddel aan en zwemt
terug naar zijn begeleider in de boot.
Waterwerk met honden, brevettenprogramma pagina 25 van 27

6.
7.

De hond mag de peddel pas loslaten als de begeleider deze vanuit de boot makkelijk
kan pakken.
Hier eindigt de oefening. De hond wordt teruggenomen in de boot.

Oefening D3:
Een hulplijn naar de boot brengen.
Start vanaf de oever. Afstand oefening 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin twee helpers vaart naar de markeringsboei op een afstand van 25 meter vanaf
de oever.
2.
Daar aangekomen wordt de boot overdwars stilgelegd.
3.
Op een teken van de keurmeester geeft de begeleider zijn hond een touw in de bek
aan en geeft hem vervolgens het commando om deze naar de boot te brengen.
4.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
5.
De helpers in de boot mogen de hond blijven aanmoedigen, zonder zijn naam te
gebruiken, totdat deze de boot zo dicht genaderd is dat ze de hond makkelijk in de
boot kunnen nemen.
6.
De hond mag het touw vasthouden tot in de boot of deze vlak voor het in de boot gaan
loslaten of afgeven aan de helpers.
7.
Dit dient wel door de begeleider voorafgaand aan de oefening aan de helpers
aangegeven te worden.
8.
De oefening eindigt zodra de helpers het touw in handen hebben en de hond in de
boot hebben genomen.
Oefening D4:
Twee drenkelingen ophalen.
Eerst de levende drenkeling ophalen, dan de bewusteloze drenkeling en beiden tegelijkertijd
terugbrengen naar de oever. Start vanaf de oever. Afstand oefening 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin twee helpers vaart op een afstand van zo’n 25 meter evenredig aan de oever
voorbij.
2.
Op het teken van de keurmeester springt eerst de eerste helper/drenkeling te water en
die slaakt daarbij een hulpkreet en simuleert vervolgens dat hij dreigt te verdrinken.
3.
Hij mag hierbij de naam van de hond niet gebruiken.
4.
De boot vaart verder en op het teken van de keurmeester springt zo’n 25 meter verder
de tweede helper/drenkeling te water.
5.
Deze simuleert alsof hij bewusteloos is, gaat op zijn rug liggen en spreidt beide armen.
6.
Op dat moment geeft de begeleider zijn hond het commando naar de eerste, levende,
drenkeling te zwemmen.
7.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
8.
De hond zwemt om de drenkeling heen of nadert deze tot zo dichtbij dat de drenkeling
makkelijk de ringen van zijn tuig kan pakken en de drenkeling draait zich vervolgens op
zijn rug.
9.
Hierna geeft de begeleider zijn hond het commando de bewusteloze drenkeling te gaan
halen. Deze wordt door de hond bij de hand of pols gepakt.
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10.
11.

De levende drenkeling dient zich aan de andere zijde van de hond te draaien dan waar
de bewusteloze drenkeling ligt.
Vervolgens brengt de hond beide drenkelingen naar de oever. De oefening eindigt
zodra de hond kan staan.

Oefening D5:
Drenkeling zoeken achter een boot en terugbrengen naar de oever.
Start vanaf de oever. Afstand oefening 25 meter.
20 punten
1.
De begeleider stelt zich samen met zijn hond op langs de waterkant en de boot met
daarin de drenkeling vaart naar een afstand van 25 meter vanaf de oever.
2.
Hier wordt de boot overdwars stilgelegd en de drenkeling gaat te water aan de
achterzijde van de boot en roept vervolgens om hulp.
3.
De drenkeling ligt op een paar meter afstand van de boot, dus voor de hond niet
zichtbaar vanaf de oever.
4.
Op het teken van de keurmeester geeft de begeleider zijn hond het commando de
drenkeling te gaan zoeken en op te halen.
5.
De begeleider mag de hond in het water begeleiden tot deze zwemt.
6.
De hond dient zonder aarzeling direct de drenkeling te naderen totdat deze de hond
makkelijk bij de ringen van zijn tuig kan pakken.
7.
De drenkeling draait zich op zijn rug en de hond dient met de drenkeling naar de oever
te zwemmen.
8.
De oefening eindigt zodra de hond weer kan staan.
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