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"Het in de volgende tekst gebruikte begrip hondengeleider is ook op te vatten als hondengeleidster".
VOORWOORD
Alle deelnemers horen zich met betrekking op uitvoering te houden aan de basisregels en zich sportief
op te stellen. Deze basisregels zijn vastgelegd in dit Reglement van Stichting Breitensport Nederland.
Deze voorschriften zijn voor alle deelnemers bindend.
De organisatorische verantwoording ligt bij de organiserende instantie.
Daar waar tijdens een wedstrijd dit reglement niet in voorziet, beslist de keurmeester in overleg met
de wedstrijdleiding.
•

•

•
•

Hoofdstuk A)
Informatie vooraf, wordt uitleg gegeven over Stichting Breitensport Nederland,
opleidingen en algemene regels.
Hoofdstuk B)
Organiseren wedstrijden is in 2009 aan dit reglement toegevoegd om de organisatoren en
wedstrijdlopers uitgebreider te informeren over hun taken en plichten.
Hoofdstuk C)
Algemene bepalingen
Hoofdstuk D)
Gestelde vereisten (afgeleid uit het Duitse Reglement).

Breitensport®
De naam Breitensport® is een geregistreerde naam die alleen gebruikt mag worden na toestemming
voor de cursussen en wedstrijden. Het is niet toegestaan de naam voor een hondenschool of als
toevoeging aan een naam te gebruiken. Bij misbruik van deze naam worden juridische stappen
ondernomen.
Dit reglement is een officiële uitgave van Stichting Breitensport Nederland (ook aangeduid als
SBN).
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder voorafgaande
toestemming van het bestuur Stichting Breitensport Nederland.
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A) INFORMATIE VOORAF
1. De Stichting
Stichting Breitensport Nederland is de eerste overkoepelende organisatie ter bevordering van de
Breitensport® in Nederland.
Onze doelstelling:
De Stichting is sinds 1996 bezig met het promoten en begeleiden van de Breitensport®.
Als overkoepelende organisatie van alle aangesloten instanties beoogt de Stichting:
•
de samenbundeling en ondersteuning van alle Nederlandse Breitensport- beoefenaars te
vergroten;
•
de amateursport, welke verband houdt met de Breitensport, te stimuleren in al zijn
verschijningsvormen, ter bevordering van de liefhebberij in de sport met honden;
•
het bieden van onderdak aan groeperingen die op alle gebieden (VK, Duurloop, CSC en QSC)
activiteiten ontplooien;
•
het jaarlijks organiseren van het (Inter)nationaal Breitensportevenement;
•
het coordineren van (inter)nationale wedstrijden met onder andere Duitsland en België;
•
het opleiden van keurmeesters en instructeurs voor aangesloten instanties;
•
het geven van workshops en demonstraties.
2. Opleidingen
(Assistent) Keurmeester
Stichting Breitensport Nederland organiseert bij voldoende deelname jaarlijks een opleiding tot
Assistent Keurmeester. Hieraan kan iedereen deelnemen mits hij/zij een hond ter beschikking heeft
die al bekend is met de Breitensport. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin men
alles leert om Assistent Keurmeester te worden en wordt afgesloten met een toetsing. Wanneer men
deze toetsing met goed gevolg heeft afgelegd mag men assisteren bij het keuren.
Als Assistent Keurmeester dient men een aantal wedstrijden stage te lopen. Deze periode kan
verspreid worden over 2 jaar en wordt afgesloten met een examen. Indien het examen naar wens van
de examinator en het bestuur is verlopen, is men Aspirant Keurmeester voor één jaar.
In dit jaar is men verplicht actief bij een aantal van "de helft +1“ wedstrijden aanwezig te zijn. Het
bestuur maakt hiervoor een schema. Als men te weinig wedstrijd ervaring heeft kan men niet in
aanmerking komen voor het Keurmeesterschap. Bij voldoende wedstrijdervaring en in overleg met
het bestuur kan men opgeleid worden tot Allround Keurmeester.
Let wel; het is de bedoeling dat ook Assistent Keurmeesters en Aspirant Keurmeesters door het hele
land worden ingezet, niet alleen op regiowedstrijden of op eigen wedstrijden.
Een keurmeester dient minimaal 3 wedstrijden per jaar te keuren om de kennis en deskundigheid op
peil te houden.
3. Algemene regels
De (aangesloten) instantie
Iedere aangesloten instantie betaalt jaarlijks een bijdrage aan de Stichting. Deze jaarlijkse bijdrage
wordt elk jaar opnieuw bepaald en bekend gesteld. De actuele hoogte van deze bijdrage is
opgenomen in bijlage C.
De bijdrage dient vóór 1 maart van het lopende jaar te zijn bijgeschreven op de rekening van
Stichting Breitensport Nederland. Indien de instantie hierbij in gebreke blijft, wordt de deelname
onmiddellijk beëindigd door de Stichting. Dit houdt in dat er geen wedstrijden gelopen kunnen worden
door leden van deze instantie.
Elke, bij Stichting Breitensport Nederland, aangesloten instantie probeert jaarlijks een wedstrijd of
een ander Breitensport evenement te organiseren. Daarnaast probeert een deelnemende instantie in
totaal maximaal 2 mensen in te schrijven voor de opleiding Keurmeester. Dit om een mogelijk tekort
aan keurmeesters op te vangen en ter voorkoming van hoge reiskosten van keurmeesters bij
regionale wedstrijden.

Versie 1.0.0

01-01-2015

~4~

Instanties (dus geen personen) die zich willen aansluiten bij Stichting Breitensport Nederland kunnen
het aanvraagformulier op de website www.breitensport.nl invullen en verzenden. Zodra de aanvraag
wordt goedgekeurd, ontvangt u hierover bericht.
Consumpties
Vanaf 2006 is het op geen enkele wedstrijd meer toegestaan om zelf meegebrachte drank en
etenswaar te gebruiken op het terrein en/of in de kantine van de organiserende vereniging. We hopen
hiermee de clubs te kunnen stimuleren wedstrijden te (blijven) houden.
Startlicentie
Elke combinatie die wil deelnemen aan een wedstrijd dient te beschikken over een geldige
startlicentie of een startlicentie aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat. Dit kan digitaal via de
website www.breitensport.nl of schriftelijk via de contactpersoon van de aangesloten vereniging.
Na ontvangst van alle gegevens en betaling ontvangt de aanvrager een bevestiging waarna de
combinatie zich kan aanmelden voor evenementen.
De startlicentie is onbeperkt geldig mits de deelnemende combinatie aan minimaal 1 wedstrijd per
seizoen deelneemt. Kan hier niet aan worden voldaan, volgt deactivatie van de startlicentie.
Bij twijfel tijdens aanmeldingen zal het wedstrijdsecretariaat direct contact opnemen met de
aanvrager of contactpersoon.
De procedure startlicenties is opgenomen in bijlage A.
De deelnemer
Iedere deelnemer dient lid te zijn van een bij de Stichting Breitensport Nederland (SBN) aangesloten
instantie, Deutscher Verband der Gebrachshundsportvereine (DVG) of Verband für das Deutsche
Hundewesen (VDH) en in het bezit te zijn van een startlicentie per deelnemende combinatie. Van elke
deelnemer wordt verwacht een gedegen training gevolgd te hebben en op de hoogte te zijn van het
Algemeen Reglement en eventuele aanpassingen daarop.
Voor de deelnemer begint de wedstrijd met de aankomst op het evenemententerrein en eindigt na de
prijsuitreiking bij het verlaten van het evenemententerrein. Tijdens het gehele evenement moet de
hondenlijn omwege verzekeringstechnische redenen meegevoerd worden.
De gastdeelnemer
Belangstellenden welke Breitensport beoefenen maar niet behoren tot een aangesloten instantie en
graag willen kennismaken met een van onze wedstrijden worden beschouwd als gastdeelnemers.
Zij kunnen binnen de uiterlijke inschrijftermijn van de wedstrijd waar men zich voor in wil schrijven,
een eenmalige daglicentie aanvragen bij SBN en kunnen zo buiten mededingen mee doen aan een
wedstrijd.
Daglicenties worden, na goedkeuring door het bestuur, zo spoedig mogelijk toegekend. Daarnaast
dient men zelf zorg te dragen voor aanmelding en betaling bij de organiserende vereniging.
Een daglicentie wordt maar eenmalig verstrekt om zo te bevorderen dat belangstellenden zich gaan
aansluiten bij een van onze instanties en zo op de hoogte worden gehouden van Breitensport(ief)
Nederland. Gastdeelnemers lopen buiten mededinging mee aan wedstrijden; verder zijn alle
gedragsregels gelijk aan de regels van eerder vernoemde deelnemer.
Procedure aanvraag daglicentie is opgenomen in bijlage A.
Sportspeld
Breitensport is voor een grote groep mensen toegankelijk die op een sportieve manier willen
samenwerken met hun hond. Stichting Breitensport Nederland beloont deze sportieve prestatie met
een sportspeld. De sportspeld wordt op de volgende niveaus gegeven:
•
•
•

Niveau 1 in brons voor 1500 punten
Niveau 2 in zilver voor 3000 punten
Niveau 3 in goud voor 5000 punten

De prestaties moeten bij officiële en door de Stichting goedgekeurde evenementen behaald zijn,
waarvan de organiserende instantie is aangesloten bij Stichting Breitensport Nederland. Beoordeling
is alleen mogelijk door keurmeesters welke erkend zijn door Stichting Breitensport Nederland. De
punten zijn beperkt tot de combinatie baas/hond. Wanneer een geleider met meerdere honden
deelneemt, zal per combinatie een puntentelling worden bijgehouden
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De hond
Honden die door zichtbaar agressief gedrag letsel kunnen toebrengen aan mens of dier mogen zich
niet op het wedstrijdterrein bevinden ongeacht of de hond eigendom is van een deelnemer of een
toeschouwer. De wedstrijdleiding wordt geacht deze honden niet toe te laten tot een evenement.
Tijdens het keuren van de diverse onderdelen Breitensport is het gedrag van de hond ter beoordeling
aan de keurmeester. Agressief gedrag van de hond leidt tot onmiddellijke beëindiging van de
deelname aan het evenement; de hond wordt gediskwalificeerd. Onder diskwalificatie wordt
verstaan: het door de keurmeester uitsluiten van iedere kwalificatie en plaatsing. Geconstateerd
wangedrag van honden ten opzicht van mens of dier buiten de wedstrijdonderdelen om, kan door een
ieder gemeld worden bij de wedstrijdleiding.
Geleiders van honden die door een “snauw of grauw” uitvallen naar een andere hond, ontvangen een
waarschuwing via de wedstrijdleiding of de keurmeester (afhankelijk van de plek waar het niet
gewenste gedrag plaatsvindt). Een derde waarschuwing leidt tot diskwalificatie van het betreffende
evenement waar het 3e voorval plaatsvindt.
Van iedere vorm van ongewenst gedrag van geleider en/of hond wordt na afloop van het evenement
melding gemaakt aan het bestuur van Stichting Breitensport Nederland.
Wanneer een hond uitbreekt, d.w.z. dat de hond tijdens een wedstrijdonderdeel de ring verlaat,
zonder ongewenst gedrag te vertonen naar mens of dier, wordt voor het betreffende onderdeel het
maximaal aantal strafpunten gehanteerd.
Het is de bedoeling dat de honden op de daarvoor bestemde uitlaatplaats hun behoefte doen. Honden
die het evenemententerrein bevuilen met urine of ontlasting kunnen hiervoor extra strafpunten
krijgen, zelfs al loopt men op dat moment geen wedstrijd. Het oordeel van de keurmeester is hierin
bepalend.
•
Als een hond zijn behoefte onverhoopt zou willen doen tijdens een wedstrijdonderdeel, kan de
geleider toestemming vragen aan de keurmeester om zijn hond uit te mogen laten: dit kost
strafpunten.
•
Doet de hond echter zijn behoefte tijdens het wedstrijdonderdeel, dan volgt voor dat
onderdeel een maximale aftrek aan strafpunten.
Identiteitscontrole
Binnen Stichting Breitensport Nederland is de identiteitscontrole niet verplicht maar wel toegestaan,
bijvoorbeeld bij twijfel over de identiteit van een hond. Honden waarvan de identiteit niet eenduidig
vastgesteld kan worden, mogen niet aan het evenement deelnemen.
EHBO
Volgens de Nederlandse wetgeving is het verplicht om tijdens grote evenementen een gediplomeerde
EHBO-er aan te stellen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetgeving en
voeren hierin hun eigen beleid.
Daarnaast is er vanzelfsprekend op de locatie een EHBO-kit aanwezig en is er een vrije aanrijroute
voor het ambulanceverkeer. Een (assistent)dierenarts zou bij ieder evenement aanwezig moeten zijn.
Indien dit niet mogelijk is, raden wij aan het evenement te melden bij de dienstdoende dierenarts.
Toeschouwers
Binnen de wedstrijdring bevinden zich alleen de keurmeesters, aspirant keurmeesters en/of assistent
keurmeesters en de deelnemers. Door de Stichting Breitensport Nederland is een fotograaf
aangesteld. Deze is tevens gerechtigd zich in de wedstrijdring te begeven. Overige fotografen zijn niet
toegelaten of zijn vooraf aangewezen door het bestuur.
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B) ORGANISEREN WEDSTRIJDEN
Wedstrijd- of evenementen organisatie.
Om een wedstrijd/evenement te organiseren dient een aangesloten instantie dit aan te vragen bij
Stichting Breitensport Nederland. Aanvragen voor wedstrijden en data dienen voor 1 december van
het voorafgaand kalenderjaar worden ingediend bij het bestuur. De wedstrijdagenda voor het
opvolgend kalenderjaar zal voor 31 december worden vastgesteld en gepubliceerd. Aanvragen welke
na deze data worden ingediend zullen in overweging genomen worden maar zonder garantie op
toezegging van het evenement.
Wanneer men voor het eerst een wedstrijd organiseert, zullen de toestellen en het wedstrijdveld
enige tijd van te voren gekeurd worden door een afgevaardigde van Stichting Breitensport Nederland.
Voor aanvang van elke Breitensportwedstrijd, dient de wedstrijdbaan gecontroleerd te worden door
de keurmeester. Indien een wedstrijdbaan voor aanvang van de wedstrijd wordt afgekeurd op
gebreken aan de toestellen en/of veld wordt de organiserende instantie aansprakelijk gesteld voor de
gemaakte kosten en geldende vergoedingen en wordt het inschrijfgeld aan de deelnemers
geretourneerd. Uitzonderingen hierop worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting.
Vanaf 2005 dient iedere aangesloten instanties die een kwalificatie wedstrijd wil organiseren, in bezit
te zijn van een door een afgevaardigde van Stichting Breitensport Nederland goedgekeurde
wedstrijdbaan.
Ter ondersteuning van de organiserende instantie beschikt de SBN over een zelfstandig
wedstrijdsecretariaat welke alle administratieve handelingen uitvoert, benodigd voor de wedstrijd. De
taakuitvoering van dit wedstrijdsecretariaat is opgenomen in de bijlage.
De organiserende vereniging zorgt voor het beschikbaar stellen van prijzen en voor de totale orde en
veiligheid op het hele evenemententerrein.
Versturen uitnodigingen
Maximaal 10 weken doch minimaal 6 weken voor een wedstrijd mag de organiserende instantie de
uitnodiging, met hierin de details zoals aanvangsttijden, lokatie en aanvullende in formatie, versturen
aan het wedstrijdsecretariaat.
Het wedstrijdsecretariaat verstuurt de uitnodigingen door aan:
•
de toegewezen keurmeesters met daarbij een routebeschrijving en de tijd dat de keurmeesters
aanwezig dienen te zijn,
•
de contactpersonen van alle aangesloten verenigingen, ter verspreiding,
•
de webmaster voor plaatsing op de website en openstelling inschrijving.
Inschrijving voor wedstrijden
Inschrijving voor een wedstrijd geschiedt uitsluitend digitaal via de website www.breitensport.nl.
Sluitingsdatum
De sluitingsdatum voor inschrijvingen is bepaald op 2 weken voor aanvang van de wedstrijd.
Inschrijfgelden
Bij wedstrijden Breitensport wordt door de organiserende instantie inschrijfgeld gevraagd waarvan de
hoogte (jaarlijks) door de Stichting Breitensport Nederland wordt vastgesteld.
Indien de inschrijving voor de sluitingsdatum wordt geannuleerd is in incidentele gevallen teruggave
van het inschrijfgeld mogelijk. Dit ter beoordeling van het bestuur van de Stichting.
Naast de deelnemer kan de instantie waarbij de deelnemer is aangesloten ook voor misgelopen
inschrijfgelden aansprakelijk worden gesteld. Op de sluitingsdatum (2 weken voor een wedstrijd)
dient het inschrijfgeld ook betaald te zijn. Inschrijving verplicht tot betaling.
Afdracht per wedstrijd
De hoogte van het inschrijfgeld voor zowel de wedstrijd als de duurloop is genoemd in bijlage C. Een
vastgesteld deel van dit inschrijfgeld zal door de organiserende instantie na ontvangst van de factuur
worden afgedragen aan de SBN.
Van iedereen wordt een sportieve inschrijving verwacht. Daarmee bedoelen we dat er geen honden
met bijvoorbeeld G&G, VZH of andere disciplines starten bij de Aspiranten. Bij twijfel kan dit altijd
nagevraagd worden bij de contactpersoon of via info@breitensport.nl.
Een echte beginner (onervaren hond met een nieuwe geleider) mag natuurlijk starten in de
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aspirantenklasse. Een onervaren hond met een ervaren geleider start alleen in de aspirantenklasse
indien de hond nog nooit een hoger niveau (ongeacht welke vorm van hondensport) heeft gelopen.
Melden voor de wedstrijd
Voor aanvang van de wedstrijd dient iedere deelnemer zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
Hier ontvangt men het startnummer na verificatie van de start- of daglicentie en verificatie en
inlevering van hondenpaspoort en/of inentingsbewijzen met daarin vermeld de geldige entingen zoals
vastgelegd in ons entingsschema (Zie bijlage D).
U kunt deze na de prijsuitreiking en tegen inlevering van het startnummer weer ophalen.
Wedstrijdleiding
Voor elk Breitensportevenement moet een lokale wedstrijdleiding zorg dragen voor een veilig en
ordelijk verloop van de wedstrijd. De wedstrijdleider van het evenement moet voor de duur van het
evenement ter beschikking staan van de keurmeester.
Personen die tot de wedstrijdleiding horen mogen alleen deelnemen aan het evenement als dit geen
negatieve consequenties heeft voor het wedstrijdverloop.
De wedstrijdleiding maakt afspraken met de door Stichting Breitensport Nederland toegewezen
keurmeesters en stuurt voldoende vrijwilligers aan voor een soepel verloop van de wedstrijd.
Voor incidenten tijdens een evenement dient men zich te wenden tot de wedstrijdleiding (dus niet tot
de keurmeester).
Vrijwilligers
Om een wedstrijd soepel te laten verlopen, dient een organiserende instantie voldoende vrijwilligers
aan te stellen. Denk hierbij aan terreinassistenten en een voorlezer. Voor de controle bij de schutting,
kattenloop en poorten van de slalomloop dienen vrijwilligers beschikbaar te zijn maar een
keurmeester mag hiervoor ook (assistent)keurmeesters inzetten indien deze beschikbaar zijn.
Tijdwaarneming tijdens kwalificatiewedstrijden wordt altijd gedaan door (assistent)-keurmeesters.
Het aantal terreinposten voor de duurloop is afhankelijk van het parcours. Indien de mogelijkheid zich
voor kan doen dat deelnemers van het parcours kunnen af wijken, dient op dat punt een controlepost
te staan.
Voldoende hulp bij het opstellen van toestellen is noodzakelijk voor een vlotte aansluiting tussen het
appèl en de snelheidsonderdelen. Een aantal van deze taken kunnen natuurlijk gecombineerd worden
mits het vlotte verloop van de wedstrijd gehandhaafd blijft. Aangewezen vrijwilligers mogen dan ook
alleen aan een wedstrijd deelnemen indien dit niet ten nadele is voor een soepel wedstrijdverloop.
De (Assistent of Aspirant)Keurmeester
Met keurmeester bedoelen we een persoon die is gekwalificeerd door Stichting Breitensport
Nederland. Het uitvoeren van een beoordeling waarvoor de keurmeester niet bevoegd is, is niet
toegestaan. De keurmeester beoordeelt naar eer en geweten zonder vooroordeel naar de deelnemer.
Voor incidenten tijdens een evenement dient men zich te wenden tot de wedstrijdleiding.
De Stichting bepaalt het aantal keurmeesters voor een wedstrijddag aan de hand van de
inschrijvingen en het aantal gelijktijdig beschikbare wedstrijdvelden. Per wedstrijd wordt minimaal
één Allround keurmeester ingedeeld.
Er mogen door één keurmeester tijdens afdeling A (gehoorzaamheid) maximaal 20 deelnemers per
dag beoordeeld worden. Bij snelheidsonderdelen en terreinlopen kan deze beperking wegvallen.
De keurmeester heeft recht op een onkostenvergoeding. De hoogte hiervan wordt door het bestuur
van Stichting Breitensport Nederland vastgesteld. De hoogte van de onkostenvergoeding voor
keurmeesters met een kwalificatie van Stichting Breitensport Nederland is opgenomen in bijlage C.
Tijdens de wedstrijddag heeft een keurmeester vrij eten en drinken.
Vaste afmetingen voor het wedstrijdveld
Het wedstrijdveld dient dusdanig uitgezet te worden dat het door alle deelnemers tijdens alle
onderdelen het voorgeschreven parcours afgelegd kan worden. De enige uitzondering hierop is de
hindernisbaan. Deze mag in een bocht worden opgesteld waarbij de hond de buitenbocht loopt. Deze
situatie dient wel in de uitnodiging te worden vermeld en te voldoen aan de eis van de SBN.
Het wedstrijdveld dient 3 meter vanaf de zijkant van het parcours afgezet te worden met afzetlint of
een (natuurlijke) omheining. Ook dient rekening gehouden te worden met het publiek dat op
voldoende afstand gehouden moet worden (circa 10 meter van het hart van het parcours en bij het
appel 10 meter vanaf de rand van het parcours).
Een hond die zich buiten het afzetlint of bij de (natuurlijke) omheining begeeft, breekt uit en krijgt de
maximale aftrek voor het betreffende onderdeel.
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Geadviseerde afmetingen:
Gehoorzaamheid
Hindernisbaan
Slalomloop
Hordeloop VK I
Hordeloop VK II

60m
90m
20m
10m
15m

x
x
x
x
x

25m
10m
60m
65m
55m

Parcours: 50 passen in de lengte x 15 passen in de breedte
lengte baan 75m x breedte 1,5m
breedte opstelling 10m, lengte opstelling 45m
breedte opstelling 2m, lengte opstelling 50m
breedte opstelling 5m, lengte opstelling 40m

Voorschriften snelheidsonderdelen
Wanneer er voor aanvang van het betreffende wedstrijdonderdeel een toestel wordt afgekeurd door
de keurmeester, geeft hij dit door aan de organiserende instantie en Stichting Breitensport
Nederland. Dit toestel wordt dan uit de wedstrijd genomen. Voor alle deelnemers worden vervolgens
4 seconden bijgeteld, wat gelijk staat aan het niet nemen van een hindernis. Van de organiserende
vereniging wordt verwacht dat dit toestel voor een volgende wedstrijd volgens de normen van
Stichting Breitensport Nederland aangepast is.
Keurlijsten
Het wedstrijdsecretariaat van de Stichting Breitensport Nederland stelt officiële keurlijsten op voor
alle klasses.
De keurmeester draagt zorg voor het tijdig indienen van de keurlijsten bij het wedstrijdsecretariaat
ter verwerking en opslag. De 1e keurmeester of een door hem/haar aangewezen persoon zorgt voor
de controle van de keurlijsten. Dit om te voorkomen dat er geen vinkje (voor los en vast volgen)
geplaatst wordt of onduidelijke opmerkingen staan die anders dan bedoeld kunnen worden
geformuleerd. De keurlijsten blijven eigendom van de Stichting en worden niet aan deelnemers of
instanties overhandigd.
Uitslagen
Alle uitslagen van een wedstrijd dienen in een, door de Stichting Breitensport Nederland beschikbaar
gesteld, programma te worden verwerkt. Deze uitslagen worden gepubliceerd op de website
www.breitensport.nl en worden zorgvuldig bijgehouden en dienen als prestatiebewijs om in
aanmerking te komen voor een sportspeld.
Wedstrijdverslag
Na elke wedstrijd zorgt de 1e keurmeester dat er een wedstrijdverslag wordt ingeleverd bij het
Wedstrijdsecretariaat. Hierin dient een algemeen beeld van de organisatie, het verloop van de
wedstrijd en eventuele incidenten omschreven te worden.
Prijzen en prijsuitreiking
Prijzen dienen voor alle klassen evenredig te zijn. Vanaf 10 deelnemers per klasse dienen minimaal 3
prijzen beschikbaar worden gesteld (1e, 2e en 3e plaats) Vanaf 5 deelnemers dienen er minstens 2
bekers beschikbaar te zijn. Per klasse dienen minimaal 3 deelnemers te zijn ingeschreven. Alle
deelnemers ontvangen een door de SBN uitgegeven certificaat met het behaalde aantal punten.
De aanwezigheid van de deelnemers tijdens de prijsuitreiking is verplicht. Het niet aanwezig zijn zal
achteraf tot diskwalificatie leiden. Vrijstelling tot bijwonen van de prijsuitreiking kan alleen op de dag
van het evenement om gewichtige redenen door de dienstdoende keurmeester verleend worden.
Iedere deelnemer dient aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking als men de punten wil mee laten gelden
voor de sportspeld. Bij het met toestemming voortijdig verlaten van de wedstrijd wordt de wedstrijd
wel aangemerkt als kwalificatiewedstrijd mits aan alle onderdelen is deelgenomen en men niet
gediskwalificeerd is.
Annuleren wedstrijd of evenement
Het afgelasten of annuleren van een wedstrijd of evenement kan alleen in overleg met het bestuur. De
organiserende instantie dient daarbij goed onderbouwde argumenten schriftelijk aan het bestuur voor
te leggen.
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Jaarlijkse kampioenschappen
De Stichting Breitensport organiseert jaarlijks aan het einde van ieder wedstrijdseizoen de
kampioenschappen waar de titel : "Nederlands (of Europees-) kampioen" te behalen is in elke klasse.
Deelname voor deze wedstrijdtitel heeft als voorwaarde dat de combinatie (geleider/hond) minimaal
3 keer heeft deelgenomen aan kwalificatie wedstrijden in het geldende kalenderjaar (voor aspiranten
en veteranen geldt 2 wedstrijden)
Inschrijving voor deelname is gelijk aan de klasse waarin de combinatie meer dan 2 keer in heeft
deelgenomen (indien 2 klassen meetellen, dan is de hoogste klasse bepalend)
De titel Europees/ Nederlands kampioen wordt berekend met behulp van de behaalde punten tijdens
de beste 3 (resp 2) wedstrijden van het geldende kalenderjaar + de behaalde resultaten van de
wedstrijd welke benoemd is als “kampioenschap”. De laatste genoemde wedstrijd telt dubbel mee,
waardoor er in totaal dus 5 scores (behaald uit 4 wedstrijden) samen tot het eindresultaat leiden.
Aangesloten instanties zullen worden verzocht hun accommodatie ter beschikking te stellen. De
organisatie van zowel de dagwedstrijd als het Kampioenschap is een verantwoordelijkheid van de
Stichting Breitensport Nederland.
Onregelmatigheden
De keurmeester is bevoegd, wanneer hij dit nodig acht, de wedstrijd stil te leggen of af te breken.
Eveneens is hij bevoegd een combinatie te weigeren op het wedstrijdterrein. Grote vergrijpen tegen
het reglement, in strijd met dierenwelzijn of de goede orde kan tot diskwalificatie leiden van de
deelnemer aan het evenement. De keurmeester moet in zulke gevallen, na de wedstrijd, altijd
melding maken aan het bestuur van Stichting Breitensport Nederland die op zijn beurt weer
inlichtingen inwint bij betrokkenen en getuigen. Daarna geeft het bestuur het rapport verder aan de
vereniging waarvan de betrokken deelnemer lid van is. Deze neemt eventueel verdere maatregelen.
Het oordeel van de keurmeester is normaal niet aanvechtbaar maar er kan toch op grond van
bepaalde onderbouwde feiten bezwaar gemaakt worden door de contactpersoon van een aangesloten
instantie bij het bestuur van Stichting Breitensport Nederland.
Van de wedstrijddeelnemer wordt verwacht dat hij zich goed met zijn hond heeft voorbereid op de
wedstrijd en op een sportieve manier aan de wedstrijd kan deelnemen. Personen die zich tijdens een
wedstrijd misdragen ten opzichte van mens of dier, worden gediskwalificeerd. Tijdens de gehele
wedstrijddag, dus vanaf het betreden tot het verlaten van het evenementen terrein, zal onjuiste
omgang met de hond, kritiek op de keurmeester, onjuiste omgang met andere deelnemers,
toeschouwers of honden tot diskwalificatie leiden en gevolgd worden door een melding aan de
Stichting Breitensport Nederland. Geconstateerd wangedrag van mensen ten opzicht van mens of dier
buiten de wedstrijdonderdelen om, kan door een ieder gemeld worden bij de wedstrijdleiding.
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C) ALGEMENE BEPALINGEN
1. Wedstrijdcategorieën
Het Reglement Breitensport maakt onderscheid in de volgende categorieën:
1. Aspiranten (Asp); Alleen onder auspiciën van SBN
2. Vierkamp 1 (VK 1)
3. Vierkamp 2 (VK 2)
4. Veteranenklasse voor honden vanaf de 8 jaar
5. Terreinloop 2000 m
6. Terreinloop 5000 m
7. CSC (Combination-Speed-Cup)
Aan een kwalificatiewedstrijd moeten minstens 10 deelnemers deelnemen. Categorieën 1,2,3,4 zijn
voor elke wedstrijd open voor inschrijving. 5,6,7 zijn vrij toe te voegen door de organiserende
vereniging.
2. Toelatingsbepalingen / deelnemer
Voorwaarden voor deelneming
De combinatie (hond en hondengeleider) is gerechtigd deel te nemen als:
•
de hond te identificeren is (microchip); controle hierop is niet verplicht maar wel
toegestaan,
•
de hond, waarmee men deel wil nemen, minstens 15 maanden oud is
de geleider een minimum leeftijd van 11 jaar heeft,
•
de aanmelding door de hondengeleider ondertekend is, (de aanmelding van jongeren tot
18 jaar moet daarnaast door een ouder of voogd ondertekend zijn),
•
de hond in goede gezondheid verkeert. Zwangere, loopse of zogende teven, zieke of
verwonde dieren en/of dieren die een besmettelijke aandoening hebben, mogen niet aan
het evenement deelnemen. In geval van twijfel beslist de dierenarts. Ingeval van
loopsheden wordt het inschrijfgeld geretourneerd,
•
de hond beschikt over een geldig hondenpaspoort/entingsbewijs met daarin opgenomen
de geldige entingen (zie entingsscheman bijlage D)
•
De voorgeleide honden dienen volgens de wettelijke bepalingen geldige en voldoende
enting tegen hondsdolheid (Rabiës) te hebben indien ze in het buitenland worden
voorgeleid of uit het buitenland komen.
Een deelnemer mag tijdens een kwalificatie evenement niet meer dan twee honden voorgeleiden en
kan aan slechts één evenement per dag deelnemen.
Een hond kan door een deelnemer of meerdere familieleden (of in huiselijke gemeenschap levenden)
aan een kwalificatie evenement in maximaal twee disciplines inclusief een CSC geleid worden, echter
maximaal in één vierkamp en één terreinloop van 5000 m.
Vanwege organisatorische redenen kan de organisator beperkingen in de voorwaarden voor
deelneming aanbrengen, deze moeten dan in de uitnodiging worden vermeld.
Voor alle onderdelen geldt dat de deelnemer wacht op het teken van de keurmeester. Dit geldt ook
voor het verlaten van het wedstrijdveld. Voortijdig verlaten van het wedstrijdveld leidt tot maximale
puntenaftrek van de laatst gelopen oefening.
Als de deelnemer het onderdeel gehoorzaamheid heeft beëindigd, wordt een korte toelichting
gegeven maar er worden geen punten bekend gemaakt.
Deelnemers worden niet in de gelegenheid gesteld keurmeesters of bestuursleden persoonlijk te
benaderen met klachten, reacties en/of opmerkingen. Deze dienen altijd via de contactpersoon van
de aangesloten instantie aan het bestuur voorgedragen te worden.
In Nederland en België wordt een kwalificatiewedstrijd van Stichting Breitensport Nederland
standaard door twee keurmeesters gekeurd en worden per vierkamp maximaal 40 deelnemers per
dag toegestaan.
Worden meer dan 40 combinaties voorgeleid, dan moet de kwalificatiewedstrijd met een halve of hele
dag verlengd worden of dienen extra keurmeesters aangesteld worden.
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3. klassenindeling
Voor alle in het Reglement aangegeven categorieën:
1. Aspiranten klasse (M/V)
•

Voor alle onervaren, ongecertificeerde honden c.q. geleiders om kennis te maken met
deze sport. Hier wordt een sportieve inschrijving verwacht. Bij twijfel is dit ter
beoordeling aan de keurmeester en kan een uitsluiting voor het prijzenklassement tot
gevolg hebben. Wel wordt er altijd een puntenstaat uitgereikt.

2. Vierkamp I klasse (M/V)
•

Voor alle ervaren en/of gecertificeerde combinaties of combinaties die gepromoveerd
zijn volgens de normen van SBN naar deze klasse.

3. Vierkamp II klasse (M/V)
•

Voor alle ervaren en/of gecertificeerde combinaties of combinaties die gepromoveerd
zijn volgens de normen van SBN naar deze klasse.

4. Veteranen klasse
•
Voor alle combinaties waarvan de hond de leeftijd van minimaal 8 jaar heeft bereikt
of
•
jongere honden welke door fysieke toestand in deze klasse moeten starten (met
attest, ter beoordeling het bestuur). In deze omstandigheden zal elke keer voor de
duur van 1 jaar dispensatie worden verleend.
4. Wedstrijdleider / organiserende instantie
Voor elk Breitensport evenement moet een wedstrijdleider, welke meerderjarig is, benoemd worden.
De volgende taken behoren tot de verplichting:
•
•
•
•
•

•
•

het stellen van de wedstrijddatum,
aanmelding bij de dierheelkundige- en eventueel gemeentelijke instanties,
eventueel bekendmaking in de plaatselijke pers en binnen de verenigingsorganen,
afspraken maken met het wedstrijdsecretariaat over het begin en verloop van het
evenement,
in opdracht van de organisator moet de wedstrijdleider er zorg voor dragen dat een
toereikend terrein voor het plaatsvinden van de wedstrijd alsmede de volgens het
Reglement vereiste correcte toestellen voorhanden zijn,
het klaar hebben staan van hulpploegen voor een goede afhandeling van de
technische disciplines (foutenbeoordelaar, post),
de wedstrijdleider is tegenover de organiserende instantie, Stichting Breitensport
Nederland en de keurmeesters verantwoordelijk voor het vlekkeloze verloop en moet
de keurmeesters tijdens het gehele evenement ter beschikking staan.

Bij geen enkel evenement mag de wedstrijdleider een hond voorgeleiden en bij een kwalificatie
wedstrijd ook geen andere relevante functie aannemen.
5. Gedrag van de wedstrijddeelnemer
Om deel te nemen aan een (kwalificatie) wedstrijd, dient de deelnemer er zorg voor te dragen dat de
inschrijving, volledig en correct ingevuld, uiterlijk op de sluitingsdatum is ingediend.
Het aanmeldingsformulier van jongeren tot 18 jaar moet eveneens door een ouder / voogd (digitaal)
ondertekend zijn.
Met de aanmelding verplicht de deelnemer zich het inschrijfgeld te voldoen, ook indien er aan het
evenement niet wordt deelgenomen. Het meebrengen van het geldige hondenpaspoort en/of de
geldige entingsbewijzen is verplicht. Deze dienen voor aanvang van elk evenement bij het wedstrijd
secretariaat ingeleverd te worden.
Iedere deelnemer dient zich naar de bepalingen van de dienstdoende keurmeester alsmede de
wedstrijdleiding te voegen. De hondengeleider moet zijn hond op sportief correcte wijze voorleiden.
Het opzettelijk niet hieraan voldoen kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan het
evenement. De beslissing hierover valt in alle gevallen toe aan de dienstdoende keurmeester; de
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beslissing kan niet worden aangevochten. De beslissing van de keurmeester is definitief. Bezwaar
hiertegen is niet toegestaan.
Gedurende de Vierkamp is het in de wedstrijdring verboden om met de hond te spelen.
6. Voorwaarden / aanwijzingen voor het voorgeleiden
Lijn / halsband / tuigje:
Voor alle manieren van lijnvoering geldt dat de hond met doorhangende lijn dient te volgen. Hierbij
dient de geleider de lijn uitsluitend in de linkerhand te houden. Bij een hond welke rechts volgt, dient
dit vooraf aan de keurmeester kenbaar te worden gemaakt. Voor rechtsvolgende honden is het dan
vanzelfsprekend de rechterhand. Bij het voorgeleiden tijdens de Vierkamp mag de hond alleen met
een niet op de slip gezette halsband, welke losjes moet zitten, voorgeleid worden. Uitgezonderd
hierop zijn honden, welke tijdens de terreinloop in een tuigje geleid worden.
Alle in de handel verkrijgbare halsbanden zijn toegestaan. Kettingen, prik- en stroombanden,
slipkettingen en -koorden, zijn gedurende de totale tijdsduur van de wedstrijd verboden.
De lengte van een lijn mag maximaal 1,50 meter zijn. Dit mag geen dubbele lijn zijn en de hond mag
op geen enkele wijze hinder ondervinden van de lijn. Het oordeel van de keurmeesters is hierin
bepalend.
Tijdens het vrij volgen van de hond moet de lijn in de zak gestoken of omgehangen worden zodanig
dat dit geen invloed heeft op het volgen van de hond.
Keertwendingen
De keertwendingen worden als linkse keertwendingen getoond. De uitvoering van de keertwending is
op 2 manieren toegestaan, er moet echter wel sprake zijn van een linkse keertwending:
•
de hond kan achter om de hondengeleider heen gaan (zgn. Duitse wending), of
•
men kan de keertwending tonen waarbij de hondengeleider links keert (de hond blijft aan de
linkerkant van de hondengeleider). De hondengeleider draait zich op de plaats om, de
uitvoering in de vorm van een boog is foutief.
NB: bij een rechtsvolgende hond zijn de keertwendingen rechts.
Commando’s:
Commando’s zijn op normale toon gesproken, korte uit één woord bestaande bevelen. Zij kunnen in
elke taal geschieden, moeten echter voor een activiteit steeds dezelfde zijn. Commando’s dienen
duidelijk en hoorbaar gegeven worden.
Bij een aantoonbaar dove hond is het de hondengeleider toegestaan als alternatief met zichtbare
tekens te werken. Dit moet aan de keurmeester voor aanvang van het evenement meegedeeld
worden.
Diskwalificatie:
Een diskwalificatie kan in de loop van de wedstrijd op verschillende momenten door de keurmeester
worden uitgesproken. Dit heeft het onmiddellijke beëindigen van de voorgeleiding tot gevolg.
Bij een diskwalificatie worden alle tot dan toe gegeven punten ontzegd en dit dient altijd schriftelijk
onder vermelding van de reden van diskwalificatie vermeld te worden aan het bestuur van Stichting
Breitensport Nederland.
Een diskwalificatie volgt:
•
wanneer bij een terreinloop de finish (ondanks dringend verzoek door de keurmeester of het
daarmee belaste wedstrijdpersoneel) niet als voorgeschreven door de hondengeleider of de
hond gepasseerd wordt,
•
wanneer bij de hond blessures optreden,
•
bij onsportief gedrag van de hondengeleider, waaronder het nuttigen van alcohol,
•
het meenemen of gebruiken van motivatievoorwerpen en/of voer gedurende de
voorgeleiding,
•
bij overtreding van het Reglement,
•
bij overtreding van het dierenwelzijn,
•
bij overtreding van de goede zeden,
•
bij kritiek op de beoordeling van de keurmeester tijdens de wedstrijddag,
Breekt een hondengeleider de wedstrijd zonder toestemming van de keurmeester af, dan moet dit
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eveneens schriftelijk aan het bestuur van Stichting Breitensport Nederland bekend worden gemaakt.
Bij diskwalificatie komen alle op de betreffende wedstrijd behaalde punten te vervallen en wordt de
wedstrijd als niet gelopen beschouwd.
Afbreken wegens ongehoorzaamheid van de hond:
Het afbreken van de wedstrijd door de keurmeester wegens ongehoorzaamheid dient te geschieden
wanneer:
•
een hond tijdens het voorgeleiden het veld verlaat,
•
een hond tijdens het voorgeleiden de hondengeleider verlaat en na een drie keer gegeven
commando niet terugkomt,
•
de hond niet onder controle van de hondengeleider staat,
•
de vereisten van het Reglement niet door de hond uitgevoerd kunnen worden.
Bij afbreken wegens ongehoorzaamheid worden alle tot dan toe gegeven punten ontzegd en wordt de
wedstrijd als niet gelopen beschouwd.
Verwonding van de hond:
Is de hond tijdens de wedstrijd gewond geraakt en is hij in zijn prestatievermogen beperkt, dan heeft
de keurmeester het recht, ook tegen de opvatting van de hondengeleider in, de wedstrijd voor deze
hond af te breken. Er volgt een gedeeltelijke beoordeling.
NB: Onverminderd blijft dat de keurmeester uit zichzelf de wedstrijd kan afbreken, wanneer hij
vaststelt dat de hond naar zijn oordeel ziek of verwond is. Hetzelfde dient te geschieden indien
honden voorgeleid worden die op grond van hun leeftijd vanuit aspecten van het dierenwelzijn niet
meer voorgeleid mogen worden.
Overeenkomstig is de procedure bij verwonding van de hondengeleider tijdens de wedstrijd. Er vindt
een gedeeltelijke beoordeling van de prestatie plaats en op het beoordelingsformulier de registratie:
“Afbreuk wegens verwonding van de hondengeleider”.
Alle redenen van het voortijdig beëindigen van de wedstrijd dienen op de beoordelings- formulieren
vermeld te worden.
Hulpmiddelen / kleding:
Tijdens het voorgeleiden mag de hondengeleider geen instinctbevorderende of hulpmiddelen die
bedoelt zijn om de hond te lokken, bij zich dragen of inzetten (voer, speelgoed, signalen etc.).
Het dragen van een heuptas en multifunctionele kleding (opvoedingshulpen) is niet toegestaan.
Elke vorm van schoeisel met verwisselbare noppen/spikes is verboden. De voorgeleiding geschiedt in
bij de activiteit passende sportieve kleding.
Basisprincipes met betrekking tot de sportieve disciplines:
Bij alle terreinloop disciplines moeten de hindernissen, horden en slalompoortjes in de looprichting
overwonnen worden. Een herhaling resp. foutencorrectie van het totale parcours is niet toegestaan.
Bepalend voor het criterium “overslaan van hindernissen / horden / slalompoortjes” is niet de positie
van de hondengeleider maar die van de hond. Een slalompoortje / startpunt / finishpunt / hindernis is
als overgeslagen aan te merken, als de hond de aan de zijkant van de hindernis / finish gedachte
dwarslijn gepasseerd heeft.
Ook start en finish gelden alleen dan als correct uitgevoerd, indien deze door geleider en hond in
looprichting gepasseerd worden.
Iedere vorm van lichamelijke beïnvloeding van de hond (bijv. vastpakken om een
gedragsverandering te bewerkstelligen, het wegduwen door de hondengeleider tijdens het lopen,
etc.) is foutief en kan leiden tot het verliezen van de gehele oefening.
Wordt een hond tijdens de terreinloop getrokken respectievelijk dusdanig vertraagd dat hij zijn
natuurlijke loop gedwongen verandert, dan zijn 30 punten af te trekken.
Lichamelijke handicap:
Lichamelijk gehandicapte hondengeleiders, die hun hond op grond van hun lichamelijke beperking
niet links kunnen leiden, mogen hun hond rechts aan de voet leiden. In dit geval gelden de in het
Reglement gestelde bepalingen over het leiden van de hond aan de linker voet overeenkomstig voor
de rechter zijde. Voor het overige gelden dezelfde door het Reglement gestelde verplichtingen ook
voor deze personen.
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Basisprincipes met betrekking tot de gehoorzaamheidsoefeningen:
De keurmeester geeft een teken voor de start van elke oefening en het voortzetten na de
haltehouding in het parcours. Alle verdere onderdelen, zoals wendingen, halt houden,
tempowisselingen enz. worden zonder aanwijzingen van de keurmeester uitgevoerd.
Het is de hondengeleider in de Aspiranten klasse echter toegestaan zich deze aanwijzingen te laten
voorlezen echter niet door de keurmeester.
Iedere oefening begint en eindigt met de basispositie; de hond zit aan de linker kant direct naast zijn
hondengeleider. Het innemen van de basispositie is aan het begin van iedere oefening slechts één
keer toegestaan en geschiedt zonder gesproken commando, zoals ook het stoppen tijdens het
aangelijnd volgen en het los volgen. De eindpositie van de voorgaande oefening kan als basispositie
voor de volgende oefening gebruikt worden.
Het belonen van de hond is na iedere beëindigde oefening alleen in de basispositie toegestaan.
Vervolgens kan de hondengeleider een nieuwe basispositie innemen.
Tussen het belonen en het opnieuw beginnen is een duidelijke tijdsafstand (3 sec.) in acht te nemen.
Tussen de afzonderlijke oefeningen in gehoorzaamheid van de vierkamp inclusief aan- en afmelding
en het innemen van de basispositie en eindpositie moet de hond aan de voet volgen. In de Aspirantenen VK1 klasse is het losmaken van de hond niet toegestaan.
Het aangegeven aantal stappen zijn minimale bepalingen. Bij de oefeningen zit / blijf / staan moet de
hondengeleider minstens 10, maximaal 15 stappen laten zien voordat het commando tot uitvoering
van de oefening wordt gegeven. Basispositie en fouten in de uitvoering zijn van invloed op de
beoordeling van de afzonderlijke oefening.
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D) GESTELDE VEREISTEN

1.VIERKAMP (Aspiranten, VK I en Veteranen)
•
Loopschema volgens het Reglement is bindend
•
Kwalificatiecriteria voor promotie naar VK1: appèl minimaal 42 punten
•
De vereiste kwalificaties hebben steeds betrekking op de combinatie hondengeleider/ hond
(per licentie).
•
Veteranenklasse: zie punt 1.1.8
1.1 Appèl
Het parcours wordt slechts éénmaal gelopen. De Aspiranten volgen altijd met aangelijnde hond en de
deelnemers in de Vierkamp I klasse maken een keuze de oefening uit te voeren met een aangelijnde
of losvolgende hond (bonuspunten).
•
maximale beoordeling Aspiranten
50 punten
•
maximale beoordeling Vierkamp I
60 punten (inclusief bonuspunten)
1.1.1 Aangelijnd volgen
Maximale beoordeling 25 punten.
Vereiste:
•
Lopen met een aangelijnde hond.
•
Ingevoegd zijn wendingen, tempowisselingen en halt houden.
Commando:
•
De hondengeleider mag een commando alleen geven bij het aanstappen en bij een
tempowisseling.
Uitvoering:
De hondengeleider begeeft zich met zijn aangelijnde hond naar de keurmeester, laat zijn hond zitten
en stelt zichzelf en de hond voor. Hierna begeeft de combinatie zich op aanwijzing van de keurmeester
naar de plaats voor de basispositie.
Vanuit een rechte basispositie moet de hond de hondengeleider na een commando oplettend, vrolijk
en recht volgen, met het schouderblad altijd ter hoogte van de knie aan de linkerkant van de
hondengeleider blijven en bij het halt houden zelfstandig, snel en recht gaan zitten.
Na het innemen van de basispositie gaat de combinatie op aanwijzing van de keurmeester, starten
met de oefening:
50 passen zonder halt te houden rechtdoor, na de keertwending en 10 tot 15 verdere stappen moet
de combinatie de versnelde pas en de langzame pas laten zien (elk minstens 10 passen), hierbij mag
een commando gegeven worden. De overgang van versnelde pas naar langzame pas moet zonder
tussenpassen uitgevoerd worden. De verschillende manieren van lopen moeten zich duidelijk in
snelheid onderscheiden, in het bijzonder in de manier van lopen van de hond. In normale pas volgen
dan 20 passen, waarna een wending naar rechts volgt.
Vervolgens na 15 passen een wending rechts, na 15 passen een keertwending en na 7 a 8 passen halt
houden waarbij de hond zelfstandig gaat zitten.
Na 7 passen met een wending naar links en na 15 passen weer met een wending naar links en
eindigend in de basispositie.
Bij het halt houden en in de basispositie is een commando niet toegestaan. Bij het aanstappen en
tempowisseling is een commando voorgeschreven. De lijn moet in de linkerhand en losjes
vastgehouden worden.
Beoordeling:
Voor vooruitlopen, afwijken naar de zijkant, achterblijven, langzaam of twijfelend gaan zitten, extra
commando’s, lichaamshulpen, onoplettendheid in de tempowisselingen en wendingen en/of
neerslachtigheid van de hond worden vooraf door de SBN vastgelegde punten afgetrokken.
1.1.1.a. Het los volgen
Maximale beoordeling 35 punten.
Vereiste / commando / uitvoering:
•
Zoals de onder 1.1.1 beschreven oefening, echter met los volgende hond. De lijn moet of in de
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zak gestoken of omgehangen worden zodanig dat dit geen invloed heeft op het volgen van de
hond.
Beoordeling:
Voor vooruitlopen, afwijken naar de zijkant, achterblijven, langzaam of twijfelend gaan zitten, extra
commando’s, lichaamshulpen, onoplettendheid in de tempowisselingen en wendingen en/of
neerslachtigheid van de hond worden door de SBN vastgelegde punten afgetrokken.
Indien geen vrij volgen wordt getoond, vervalt de oefening los volgen.
1.1.2. Zitoefening
Maximale beoordeling 10 punten
Vereiste:
•
Het laten zitten van de hond vanuit normale pas en ophalen.
•
De oefening wordt met een los volgende hond getoond.
Uitvoering:
Vanuit een rechte basispositie gaat de hondengeleider met zijn los volgende hond op een commando
rechtdoor. Na 10 tot 15 passen moet de hond op een commando meteen en in looprichting gaan
zitten, zonder dat de hondengeleider zijn gang onderbreekt, verandert of naar de hond omkijkt.
Na 30 verdere passen blijft de hondengeleider staan en draait zich meteen naar zijn rustig en
oplettend zittende hond om.
Op aanwijzing van de keurmeester gaat de hondengeleider naar zijn hond terug en gaat aan zijn
rechterkant staan.
Beoordeling:
Voor fouten in de uitvoering, langzaam gaan zitten, onrustig en onoplettend zitten worden door de
SBN vastgelegde punten afgetrokken. Als de hond in plaats van te gaan zitten, gaat liggen of blijft
staan, worden 5 punten afgetrokken. Meteen nalopen zonder uitvoering van het commando leidt tot
het verlies van de oefening.
1.1.3. Af oefening
Maximale beoordeling 15 punten
Vereiste:
•
Het laten liggen van de hond vanuit normale pas en voor roepen.
•
De oefening wordt met een los volgende hond getoond.
Uitvoering:
Vanuit een rechte basispositie gaat de hondengeleider met zijn los volgende hond op een commando
rechtdoor. Na 10 tot 15 passen moet de hond op een commando meteen en in looprichting gaan
liggen, zonder dat de hondengeleider zijn gang onderbreekt, verandert of naar de hond omkijkt.
Na 30 verdere passen blijft de hondengeleider staan en draait zich meteen naar zijn rustig en
oplettend liggende hond om.
Op aanwijzing van de keurmeester roept de hondengeleider zijn hond met een commando of de
roepnaam van de hond bij zich. De hond moet vrolijk, snel zonder tempowisselingen en direct voor
komen en dicht en recht voor de hondengeleider gaan zitten.
Op een commando moet de hond zich snel naar de linkerkant van de hondengeleider begeven en snel
en recht naast zijn hondengeleider met het schouderblad ter hoogte van de knie gaan zitten.
Beoordeling:
Voor fouten in de uitvoering, langzaam gaan liggen, onrustig en onoplettend liggen, langzaam voor
komen resp. langzamer worden bij het voor komen, spreidstand van de hondengeleider, fouten bij het
voor komen zitten en bij de afsluiting, ontbreken van het voor komen zitten worden door de SBN
vastgelegde punten afgetrokken. Zit of staat de hond na een commando voor "plaats" worden
hiervoor 7 punten afgetrokken. Meteen nalopen zonder uitvoering van het commando leidt tot het
verlies van de oefening.
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1.1.4. Hordeloop
De hordeloop wordt in 2 etappes getoond. De aspiranten doen deze oefening aangelijnd. Voor de VK-1
geldt dat als de uitvoering van beide etappes met een los volgende hond geschiedt, dan worden 10
bonuspunten bij de totale beoordeling geteld. Het verdelen van de bonuspunten over de afzonderlijke
etappes is niet toegestaan.
Vereiste:
•
De hondengeleider moet met de hond over een afstand van 50 m 3 achter elkaar gestelde 40
cm hoge en 200 cm brede horden overwinnen.
•
De hondengeleider loopt direct rechts parallel aan de horden mee, de hond of de combinatie
springt over de horden.
•
De hond moet aan de linkerzijde ter hoogte van de hondengeleider gevoerd worden.
•
De doorgang bij start en finish is 200 cm.
Elk van de horden bestaat uit 2 opleggers (staanders), op welke een legger (rondmateriaal van hout
of kunststof) los gelegd is. De afstand vanaf de startlijn tot aan de eerste horde resp. vanaf de derde
horde tot aan de finishlijn (finish) bedraagt 15 m, tussen de horden bedraagt de afstand 10 m.
Uitvoering:
Op aanwijzing van de starter neemt de hondengeleider met zijn aangelijnde of los volgende hond
plaats aan de startlijn. Na vrijgave van het parcours door de keurmeester (of een door hem met die
taakbelaste deskundig persoon) voltooid de combinatie gezamenlijk de hordeloop.
Beoordeling:
De looptijden worden met een stopwatch of elektronisch gemeten. Gemeten wordt de looptijd tussen
het vertrek vanaf de startlijn en het passeren van de finishlijn (finish) door de laatste partner
(hondengeleider of hond) in looprichting.
Een looptijdseconde staat gelijk aan een looptijdpunt. De strafpunten worden bij de looptijd opgeteld.
Elke legger waar onderdoor gelopen of waarover niet heen gesprongen wordt – herhaling is niet
mogelijk – wordt met 4 strafpunten beoordeeld. Vooruitlopen of achterlopen (door hond of
hondengeleider) wordt, evenals het met de hand vasthouden van de hond of halsband vermoedt
wordt, met 2 strafpunten beoordeeld.
1.1.5. Slalom
De slalom wordt in 2 etappes getoond. De aspiranten doen deze oefening aangelijnd. Voor de VK-1
geldt dat als de uitvoering van beide etappes met een los volgende hond geschiedt, dan worden 10
bonuspunten bij de totale beoordeling geteld. Het verdelen van de bonuspunten over de afzonderlijke
etappes is niet toegestaan.
Vereiste:
•
De hondengeleider doorloopt met zijn hond een met slalompoortjes opgezette zigzag koers,
die uit een startpunt en een finish en 5 verdere parcourspunten bestaat.
•
De afstand meet ca. 75 m en is volgens tekening bindend. De slalompoortjes moeten
minstens 180 cm hoog en elastisch zijn. De binnenwerkse breedte van de slalompoortjes
bedraagt 140 cm.
•
Start en finish hebben een binnenwerkse breedte van 200 cm.
Uitvoering:
Op aanwijzing van de starter neemt de hondengeleider met zijn aangelijnde of los volgende hond
plaats aan de startlijn. Na vrijgave van het parcours door de keurmeester (of een door hem met die
taakbelaste deskundig persoon) voltooit de combinatie gezamenlijk de slalom. De slalompoortjes
moeten door hondengeleider en hond in looprichting doorlopen worden.
Beoordeling:
De looptijden worden met een stopwatch of elektronisch gemeten. Gemeten wordt de looptijd tussen
het vertrek vanaf de startlijn en het passeren van de finishlijn (finish) door de laatste partner
(hondengeleider of hond) in looprichting.
Een looptijdseconde staat gelijk aan een looptijdpunt. De strafpunten worden bij de looptijd opgeteld.
Elk slalompoortje dat niet door de hondengeleider of de hond of beiden doorlopen wordt – herhaling
is niet mogelijk – wordt met 4 strafpunten beoordeeld. Elk vasthouden van de hond of de halsband
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met de hand is strafbaar en wordt met 2 strafpunten beoordeeld.
1.1.6. Hindernisbaan
De hindernisbaan wordt in 2 etappes getoond.
Vereiste:
•
Hondengeleider en hond voeren over een lengte van 75 m een korte afstandloop uit. Hierbij
moet de hond 8 verschillende hindernissen overwinnen, terwijl de hondengeleider direct
parallel aan de hond naast de hindernisbaan meeloopt.
•
Start en finish hebben een binnenwerkse breedte van 200 cm.
Uitvoering:
Op uitnodiging neemt de hondengeleider met zijn los volgende hond plaats aan de startlijn. Na
vrijgave van het parcours door de keurmeester (of een door hem met die taakbelaste deskundig
persoon) voltooit de hond de hindernisbaan, de hondengeleider loopt direct rechts naast de toestellen
mee.
De volgende hindernissen moeten door de hond in looprichting in de aangegeven volgorde genomen
worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

horde
schutting
tunnel
kattenloop
ton
band / doorspring toestel
hoog-wijd sprong
horde

De eerste hindernis staat 3 meter vanaf de startlijn, de laatste 3 meter voor de finishlijn (finish). De
afstand tussen de toestellen is gelijkmatig te verdelen.
Beoordeling:
De looptijden worden met een stopwatch of elektronisch gemeten. Gemeten wordt de looptijd tussen
het vertrek vanaf de startlijn en het passeren van de finishlijn (finish) door de laatste partner
(hondengeleider of hond) in looprichting.
Een looptijdseconde staat gelijk aan een looptijdpunt. De strafpunten worden bij de looptijd opgeteld.
Elke overgeslagen hindernis – herhaling is niet mogelijk – wordt met 4 strafpunten beoordeeld.
Bij de schutting dient de hond met beide voorpoten het derde vlak van boven (vlak C) te raken. Indien
dit niet gebeurd betekent dit 2 strafpunten.
Bij de hoog-wijd sprong wordt elke afgeworpen legger met 1 strafpunt beoordeeld. Elke legger waar
onderdoor gelopen wordt, wordt met 2 strafpunten beoordeeld. De hoog-wijd sprong kan ook als
dubbele sprong voltooid worden.
1.1.7. Vaststellen van de uitslag / plaatsing / winnaar
Vaststellen van de uitslag:
•
behaalde punten appèl (aspirant max. 50 punten, VK1 max. 60 punten)
•
+ uitgangspuntenaantal van de loopdisciplines (aspirant max. punten, VK1 max 290 punten)
•
+ evt. bonuspunten voor vrij volgen hordeloop (10 punten)
•
+ evt. bonuspunten voor vrij volgen slalom (10 punten)
•
./. som van de looptijden van alle disciplines
•
./. strafpunten
•
= eind puntenaantal (afgerond)
De tijdmeting geschiedt altijd in 1/100 seconden voor het vaststellen van de punten/uitslag.
De deelnemer met het hoogste aantal punten in zijn klasse is winnaar. Bij gelijke eindstand tussen
meerdere deelnemers bepaalt de kortste tijd van de gezamenlijke loopdisciplines de uitslag. Indien dit
niet voor opheldering zorgt, krijgen zij een zelfde plaats. De daardoor vrijgekomen plaatsen worden
niet vergeven.
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1.1.8 Veteranenklasse
•
•
•
•

Veteranen volgen het programma van de Aspiranten waarbij de horden, de slalom en de
hindernisbaan slechts eenmaal getoond worden.
Bij de hindernisbaan worden de schutting en de ton uit het parcours gehaald.
Loopschema volgens het Reglement is bindend
De vereiste kwalificaties hebben steeds betrekking op de combinatie hondengeleider/ hond
(per licentie).
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2. VIERKAMP 2 (VK2)
•
Loopschema volgens het Reglement is bindend.
•
Kwalificatiecriteria voor promotie naar VK2: appèl minimaal 54 punten en totale
puntentotaal 240 punten (ter beoordeling aan bestuur SBN)
•
De vereiste kwalificaties hebben steeds betrekking op de combinatie hondengeleider/ hond
(per licentie).
2.1. Appèl
•
Maximale beoordeling 60 punten.
•
Alle oefeningen met los volgende hond.
2.1.1 Het los volgen – 20 punten
Maximale beoordeling 20 punten.
Vereiste:
•
Lopen met een los volgende hond.
•
Ingevoegd zijn wendingen, tempowisselingen en halt houden.
Commando:
De hondengeleider mag het commando alleen geven bij het aanstappen en bij een tempowisseling.
Uitvoering:
De hondengeleider begeeft zich met zijn aangelijnde hond naar de keurmeester, laat zijn hond zitten
en stelt zichzelf en de hond voor. Hierna begeeft de combinatie zich op aanwijzing van de keurmeester
naar de plaats voor de basispositie.
Vanuit een rechte basispositie moet de hond de hondengeleider na een commando oplettend, vrolijk
en recht volgen, met het schouderblad altijd ter hoogte van de knie aan de linkerkant van de
hondengeleider blijven en bij het halt houden zelfstandig, snel en recht gaan zitten.
Na het innemen van de basispositie gaat de combinatie op aanwijzing van de keurmeester, starten
met de oefening:
50 passen zonder halt te houden rechtdoor, na de keertwending en 10 tot 15 verdere stappen moet
de combinatie de versnelde pas en de langzame pas laten zien (elk minstens 10 passen), hierbij mag
een commando gegeven worden. De overgang van versnelde pas naar langzame pas moet zonder
tussenpassen uitgevoerd worden. De verschillende manieren van lopen moeten zich duidelijk in
snelheid onderscheiden, in het bijzonder in de manier van lopen van de hond. In normale pas volgen
dan 20 passen, waarna een wending naar rechts volgt.
Vervolgens na 15 passen een wending rechts, na 15 passen een keertwending en na 7 a 8 passen halt
houden waarbij de hond zelfstandig gaat zitten.
Na 7 passen met een wending naar links en na 15 passen weer met een wending naar links en
eindigend in de basispositie.
Bij het halt houden en in de basispositie is een commando niet toegestaan. Bij het aanstappen en
tempowisseling is een commando voorgeschreven.
Beoordeling:
Voor vooruitlopen, zijdelings wijken, achterblijven, langzaam of twijfelend gaan zitten, extra
commando’s, lichaamshulpen, onoplettendheid in de tempowisselingen en wendingen en/ of
neerslachtigheid van de hond worden door de SBN vastgelegde punten afgetrokken.
2.1.2 Zit oefening
Maximale beoordeling 10 punten.
Vereiste:
•
Het laten zitten van de hond vanuit normale pas en ophalen.
•
De oefening wordt met een los volgende hond getoond.
Uitvoering:
Vanuit een rechte basispositie gaat de hondengeleider met zijn los volgende hond op een commando
rechtdoor. Na 10 passen moet de hond op een commando meteen en in looprichting gaan zitten,
zonder dat de hondengeleider zijn gang onderbreekt, verandert of naar de hond omkijkt. Na 30
verdere passen blijft de hondengeleider staan en draait zich meteen naar zijn rustig en oplettend
zittende hond om. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de hondengeleider naar zijn hond terug en
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gaat aan zijn rechterkant staan.
Beoordeling:
Voor fouten in de uitvoering, langzaam gaan zitten, onrustig en onoplettend zitten worden door de
SBN vastgelegde punten afgetrokken. Als de hond in plaats van te gaan zitten, gaat liggen of blijft
staan, worden 5 punten afgetrokken. Meteen nalopen zonder uitvoering van het commando leidt tot
het verlies van de oefening.
2.1.3 Af oefening
Maximale beoordeling 15 punten.
Vereiste:
•
Het laten liggen van de hond vanuit normale pas en voor roepen.
•
De oefening wordt met een los volgende hond getoond.
Uitvoering:
Vanuit een rechte basispositie gaat de hondengeleider met zijn los volgende hond op een commando
rechtdoor. Na 10 passen moet de hond op een commando meteen en in looprichting gaan liggen,
zonder dat de hondengeleider zijn gang onderbreekt, verandert of naar de hond omkijkt. Na 30
verdere passen blijft de hondengeleider staan en draait zich meteen naar zijn rustig en oplettend
liggende hond om. Op aanwijzing van de keurmeester roept de hondengeleider zijn hond met een
commando of de roepnaam van de hond bij zich. De hond moet vrolijk, snel zonder tempowisselingen
en direct voor komen en dicht en recht voor de hondengeleider gaan zitten. Op een commando moet
de hond zich snel naar de linkerkant van de hondengeleider begeven en snel en recht naast zijn
hondengeleider met het schouderblad ter hoogte van de knie gaan zitten.
Beoordeling:
Voor fouten in de uitvoering, langzaam gaan liggen, onrustig en onoplettend liggen, langzaam voor
komen resp. langzamer worden bij het voor komen, spreidstand van de hondengeleider, fouten bij het
voor komen zitten en bij de afsluiting, ontbreken van het voor komen zitten worden door de SBN
vastgelegde punten afgetrokken. Zit of staat de hond na een commando worden hiervoor 7 punten
afgetrokken. Meteen nalopen zonder uitvoering van het commando leidt tot het verlies van de
oefening.
2.1.4 Sta oefening
Maximale beoordeling: 15 punten
Vereiste:
•
Het laten staan van de hond vanuit normale pas en voor roepen.
•
De oefening wordt met een los volgende hond getoond.
Uitvoering:
Vanuit een rechte basispositie gaat de hondengeleider met zijn los volgende hond op een commando
rechtdoor. Na 10 passen moet de hond op een commando meteen en in looprichting staan, zonder dat
de hondengeleider zijn gang onderbreekt, verandert of naar de hond omkijkt. Na 30 verdere passen
blijft de hondengeleider staan en draait zich meteen naar zijn rustig en oplettend staande hond om.
Op aanwijzing van de keurmeester roept de hondengeleider zijn hond met een commando of de
roepnaam van de hond bij zich. De hond moet vrolijk, snel zonder tempowisselingen en direct
voorkomen en dicht en recht voor de hondengeleider gaan zitten. Op een commando voor moet de
hond zich snel naar de linkerkant van de hondengeleider begeven en snel en recht naast zijn
hondengeleider met het schouderblad ter hoogte van de knie gaan zitten.
2.2 Hordeloop
De oefening moet met los volgende hond en zonder hulpmiddelen getoond worden.
De hordeloop VK2 wordt in 1 etappe getoond.
Vereiste:
•
De hondengeleider moet met de hond over een afstand van 80 meter over 6 gestelde 40 cm
hoge en 200 cm brede horden springen waarbij de hond direct links van de hondengeleider
loopt.
•
De heen- en terugloopafstand, die door een 2 meter brede doorgang van elkaar gescheiden
zijn, bedragen elk 40 meter.
•
Het keerpunt wordt in het midden door een draaipunt gemarkeerd.
Elk van de horden bestaat uit 2 staanders, op welke een legger (rondmateriaal van hout of kunststof)
los gelegd is.
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De afstand vanaf de startlijn tot aan de eerste horde, van horde tot horde en tot draaipunt
vanaf de zesde horde tot aan de finishlijn (finish) bedraagt 10 meter.

resp.

Uitvoering:
Op aanwijzing van de starter neemt de hondengeleider met zijn los volgende hond plaats aan de
startlijn. Na vrijgave van het parcours door de keurmeester (of een door hem met die taakbelaste
deskundig persoon) voltooit de combinatie gezamenlijk de hordeloop. Het draaipunt moet door zowel
hond als hondengeleider met de wijzers van de klok mee genomen worden.
Beoordeling:
De looptijden worden met een stopwatch of elektronisch gemeten. Gemeten wordt de looptijd tussen
het vertrek vanaf de startlijn en het passeren van de finishlijn (finish) door de laatste partner
(hondengeleider of hond) in looprichting.
Een looptijdseconde staat gelijk aan een looptijdpunt. De strafpunten worden bij de looptijd opgeteld.
Elke legger, waar onderdoor gelopen wordt of waarover niet heen gesprongen wordt – herhaling is
niet mogelijk – wordt met 4 strafpunten, elke afgeworpen legger wordt met 2 strafpunten beoordeeld.
Vooruitlopen en achterlopen (door hond of hondengeleider) wordt, evenals het met de hand
vasthouden van de hond of halsband vermoed wordt, met 2 strafpunten beoordeeld.
2.3 Slalom
De oefening moet met los volgende hond en zonder hulpmiddelen getoond worden.
De slalom wordt in 2 etappes getoond.
Vereiste:
•
De hondengeleider doorloopt met zijn hond een met slalompoortjes opgezette zigzag koers,
die uit een startpunt en een finish en 5 verdere parcourspunten bestaat. De afstand meet ca.
75 meter en is volgens tekening bindend.
•
De slalompoortjes moeten minstens 180 cm hoog en elastisch zijn. De binnenwerkse breedte
van de slalompoortjes bedraagt 140 cm.
•
Start en finish hebben een binnenwerkse breedte van 200 cm.
Uitvoering:
Op aanwijzing van de starter neemt de hondengeleider met zijn los volgende hond plaats aan de
startlijn. Na vrijgave van het parcours door de keurmeester (of een door hem met die taakbelaste
deskundig persoon) voltooit de combinatie gezamenlijk de slalom. De slalompoortjes moeten door
hondengeleider en hond in looprichting doorlopen worden.
Beoordeling:
De looptijden worden met een stopwatch of elektronisch gemeten. Gemeten wordt de looptijd tussen
het vertrek vanaf de startlijn en het passeren van de finishlijn (finish) door de laatste partner
(hondengeleider of hond) in looprichting.
Een looptijdseconde staat gelijk aan een looptijdpunt. De strafpunten worden bij de looptijd opgeteld.
Elk slalompoortje dat niet door de hondengeleider of de hond of beiden doorlopen wordt – herhaling
is niet mogelijk – wordt met 4 strafpunten beoordeeld. Elk vasthouden van de hond of de halsband
met de hand is strafbaar en wordt met 2 strafpunten beoordeeld.
2.4 Hindernisbaan
De oefening moet met los volgende hond en zonder hulpmiddelen getoond worden.
De hindernisbaan wordt in 2 etappes getoond.
Vereiste:
•
Hondengeleider en hond voeren over een lengte van 75 meter een korte afstandloop uit.
•
Hierbij moet de hond 8 verschillende hindernissen overwinnen, terwijl de hondengeleider
direct parallel naast de hindernisbaan meeloopt.
•
Start en finish hebben een binnenwerkse breedte van 200 cm.
Uitvoering:
Op aanwijzing van de starter neemt de hondengeleider met zijn los volgende hond plaats aan de
startlijn. Na vrijgave van het parcours door de keurmeester (of een door hem met die taakbelaste
deskundig persoon) voltooit de hond de hindernisbaan, de hondengeleider loopt direct rechts naast de
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toestellen mee.
De hindernissen 1 t/m 8 moeten door de hond in looprichting in de aangegeven volgorde overwonnen
worden (zie VK1)
Beoordeling:
De looptijden worden met een stopwatch of elektronisch gemeten. Gemeten wordt de looptijd tussen
het vertrek vanaf de startlijn en het passeren van de finishlijn (finish) door de laatste partner
(hondengeleider of hond) in looprichting.
Een looptijdseconde staat gelijk aan een looptijdpunt. De strafpunten worden bij de looptijd opgeteld.
Elke overgeslagen hindernis – herhaling is niet mogelijk – wordt met 4 strafpunten beoordeeld. Het,
voor het midden, vanaf de zijkant van de schutting afspringen, wordt met 2 strafpunten, het, na het
midden doch voor het einde van de schutting, vanaf de zijkant van de schutting afspringen, wordt met
1 strafpunt beoordeeld.
Bij de hoog-wijd sprong wordt elke afgeworpen legger met 1 strafpunt, elke legger, waar onderdoor
gelopen wordt, wordt met 2 strafpunten beoordeeld. De hoog-wijd sprong kan ook als dubbele sprong
voltooid worden.
Het aanraken door de hond van de hindernissen 1 / 5 / 8 is niet strafbaar. Een hierdoor ontstaan
omvallen van het toestel heeft eveneens geen invloed op de beoordeling.
2.5 Vaststellen van de uitslag / plaatsing / winnaar
Vaststellen van de uitslag:
•
behaalde punten appèl (max. 60 punten)
•
+ uitgangspuntenaantal van de loopdisciplines (290 punten)
•
./. som van de looptijden van alle disciplines
•
./. strafpunten
•
= eind puntenaantal (afgerond)
De tijdmeting geschiedt altijd in 1/100 seconden voor het vaststellen van de punten / uitslag.
De deelnemer met het hoogste aantal punten in zijn klasse is winnaar. Bij gelijke eindstand tussen
meerdere deelnemers bepaalt de kortste tijd van de gezamenlijke loopdisciplines de uitslag. Indien dit
niet voor opheldering zorgt, krijgen zij een zelfde plaats. De daardoor vrijgekomen plaatsen worden
niet vergeven. Bij een uitslag van minder dan 42 punten bij het appèl VK II volgt geen plaatsing.
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3. TERREINLOOP met de hond
•
•

Terreinloop 2000 m
Terreinloop 5000 m

Bij de terreinloop zijn de volgende, verschillende lijnvoeringtechnieken toegestaan:
•
de lijn wordt door de hondengeleider in de hand gehouden en de hond wordt aan de halsband
of tuigje gevoerd,
•
gebruik van een buikriem met paniekhaak en gummivering voor de hondengeleider in
verbinding met het daarbij behorende tuigje voor de hond.
Vereiste:
Hondengeleider en hond moeten een afstand van 2000 resp. 5000 m over het terrein afleggen.
Uitvoering:
De loopbaan moet zo uitgezet zijn, dat ze de naam terreinloop eer aan doet. Het uitgemeten en
gemarkeerde traject moet over vrij terrein, over veld of bosweggetjes verlopen, die het liefst niet
geteerd zijn. Het traject moet dusdanig gemarkeerd worden dat afwijkingen niet voor kunnen komen.
Naast het markeren van het terrein moeten traject- resp. controleposten ingezet worden. Er moet
voor hen een deelnemerslijst ter beschikking zijn, op welke de lopers na het passeren van de
controlepost genoteerd worden.
De hond moet aangelijnd zijn! Het aflijnen van de hond tijdens de terreinloop leidt tot diskwalificatie.
Bij alle lijnvoeringtechnieken bedraagt de max. lengte van de lijn 2 meter (bij lijnen met
uitrekelement of uitrekelement in de buikriem max. 2 meter in uitgerekte toestand) Automatische rolen gummilijnen zijn niet toegestaan. De deelnemers mogen in geen geval gebruik maken van een
sleper.
In de regel geschiedt een start individueel; de tijdsafstand tussen de volgende loper bedraagt 1
minuut. Afwijkingen hiervan moeten bindend in de uitnodiging worden aangegeven.
Start en finish moeten zo liggen, dat zij door de keurmeester waargenomen kunnen worden.
3.1 Vaststellen van de uitslag / plaatsing / winnaar
De looptijd van de 2000 resp. 5000 meter lange afstand wordt met een stopwatch resp. elektronisch
gemeten. Gemeten wordt de looptijd tussen het vertrek vanaf de startlijn en het passeren van de
finishlijn (finish) door de laatste partner (hondengeleider of hond) in looprichting.
De tijdmeting voor het vaststellen van de uitslag / plaatsing geschiedt bij manuele tijdmeting “op de
seconde nauwkeurig”, bij elektronische tijdmeting in 1/100 seconden.

Versie 1.0.0

01-01-2015

~ 25 ~

4. CSC (Combinations-Speed-Cup)
(Teamwedstrijd)
4.1 CSC
De CSC is een combinatieloop en is opgebouwd uit de 3 looponderdelen van de Vierkamp 1:
•
slalomloop,
•
hordeloop en
•
hindernisbaan.
Deelname geschiedt met los volgende honden. Een team bestaat uit 3 deelnemers, die met 3
verschillende honden, het in 3 secties verdeelde parcours als estafetteploeg doorlopen. De CSC wordt
in 2 etappes getoond.
De samenstelling van het team kan door de organisator in de uitnodiging vastgelegd worden (bijv. 1
jongere, 1 volwassene vrouw, 1 volwassene man, etc.) Er bestaat ook de mogelijkheid indelingen
naar leeftijdsklasse te maken bijv. jeugd, volwassenen, senioren.
Om de aantrekkelijkheid van CSC te vergroten, zijn de bekende toestellen van de hindernisbaan met
2 extra toestellen (de “Frankfurter Kreisel” en de “Mühlacker Harfe”) uitgebreid. De verdere toestellen
zijn uit de slalom- en hordeloop van de Vierkamp 1 afkomstig. In plaats van een trap in sectie 1 kan
ook de schutting ingezet worden, dit heeft binnen Stichting Breitensport Nederland de voorkeur. De
volgorde van de toestellen en volgorde van de secties worden in het schema voor de
standaardopbouw, dat bindend is, duidelijk zichtbaar.
Afwijkingen van de standaardopbouw moeten door de organisator in de uitnodiging bekend gemaakt
worden. Afwijkingen kunnen alleen betrekking hebben op de ruimtelijke rangschikking van de 3
secties ten opzichte van elkaar, daar alleen bij de standaardopbouw (meetnauwkeurigheid van de
individuele secties) met twee etappes een registratie in de beoordeling mag plaatsvinden.
Het mogelijke verdere aantal etappes ter vaststelling van de winnaar worden door de organisator in
de uitnodiging vastgelegd.
Uitvoering:
Op aanwijzing van de starter neemt de hondengeleider met zijn los volgende hond plaats aan de
startlijn van de respectievelijke sectie. Na vrijgave van het parcours door de keurmeester (of een door
hem met die taakbelaste deskundig persoon) voltooit de combinatie in sectie 1 het parcours. Het
draaipunt moet daarbij door zowel hond als hondengeleider met de wijzers van de klok mee genomen
worden.
Een helper geeft de volgende sectie door middel van gesproken en zichtbare signalen vrij, zodra op de
voorafgaande sectie de laatste partner (hondengeleider of hond) het wisselpunt passeert. De vrijgave
kan ook door optische / akoestische signalen geschieden. De helper die verantwoordelijk is voor
vrijgave van de start, dient een dusdanige positie in te nemen dat beide wisselpunten (einde van
sectie 1/ begin van sectie 2 of einde van sectie 2 / begin van sectie 3) door hem waargenomen kunnen
worden. Start-, finish- en wisselpunt (eind sectie 1, begin sectie 2, eind sectie 2, begin sectie 3)
moeten door beiden - hondengeleider en hond - in looprichting doorlopen worden.
Valse start:
Valse starten leiden tot annulering van de loop. De start kan eenmalig herhaalt worden en wel voordat
het volgende startende team aan de beurt komt. Meer dan een valse start – ook bij meerdere etappes
– leidt tot diskwalificatie van het team. Voor de veroorzaakte valse start wordt aan het team één
strafseconde op de looptijd toegekend. Eventuele fouten uit de afgebroken loop worden overgenomen
en bij de looptijd van de nieuwe start opgeteld.
Tijdmeting:
•
Begin: start sectie 1
•
Eind: finish sectie 3
De looptijden worden met een stopwatch of elektronisch gemeten. (1/100 seconde) Gemeten wordt
de looptijd tussen het vertrek vanaf de startlijn start sectie 1 en het passeren van de finishlijn sectie
3 door de laatste partner (hondengeleider of hond).
Beoordeling:
Fouten worden als strafseconden bij de looptijd opgeteld. De foutenbeoordeling geschiedt analoog
aan de Vierkamp. Herhaling van door de hond foutief overwonnen of overgeslagen hindernissen,
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draaipunten, slalom- en wisselpunten is niet mogelijk. Vooruitlopen of achterlopen (doorhond of
hondengeleider), elk vermoeden van vasthouden met de hand van hond of halsband en draaipunten
wordt steeds met 2 strafpunten beoordeeld.
Sectie 1:
•
fouten analoog aan de slalomloop Vierkamp 1
•
overslaan van toestellen analoog aan hindernisloop Vierkamp 1 inclusief Frankfurter Kreisel
en Mühlacker Harf 4 strafseconden
•
elke afgeworpen bovenste stang Frankfurter Kreisel 1 strafseconde
•
overslaan van het draaipunt door de hond
10 strafseconden
•
overslaan van het wisselpunt door de hond 4 strafseconden
Sectie 2:
•
overslaan van toestellen analoog aan hindernisloop Vierkamp 1
•
fouten hordeloop analoog aan de hordeloop Vierkamp 1
•
overslaan van het draaipunt door de hond
10 strafseconden
•
overslaan van het wisselpunt door de hond 4 strafseconden
Sectie 3:
•
fouten bij de toestellen analoog aan de hindernisloop Vierkamp 1
•
valse start bij wisseling van sectie 1 strafseconde
4.2 Vaststellen van de uitslag / plaatsing / winnaar
De plaatsing geschiedt naar de snelste totale tijd, bestaande uit de looptijden van
beide etappes plus de som van het aantal strafpunten.
Bij gelijkheid van tijden dient een gelijke plaatsing te volgen. De daardoor vrijgekomen plaatsen
worden niet vergeven.
Afwijkende vormen van vatstellen van plaatsing en winnaar dienen in de uitnodiging aangegeven te
worden.
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5. Loopschema’s en tekeningen van toestellen.

5.1 Loopschema voor appèl aspiranten, VK 1 en Veteranen

De aangeven passenaantallen in het loopschema zijn minimale vereisten. Voor de zit - en af oefening
geldt tenminste 10 passen maximaal 15 passen en daarna 30 (i.p.v. 20) doorlopen.

5.2 Loopschema voor appèl VK 2

De aangeven passenaantallen van voorgeleiden zijn minimale vereisten. Voor de zit - en af- en
staoefening geldt tenminste 10 passen en daarna 30 passen doorlopen.
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5.3 Startruimte bij elektronische tijdmeting

De begrenzing van de startruimte moet volgens de op de tekening aangegeven wijze gemarkeerd
worden. De startordner moet ervoor zorgen, dat de achterste begrenzing van de startruimte door de
deelnemer niet overtreden wordt.

5.4 Loopschema voor hordeloop VK 1

Voor de hordeloop zijn 6 opleggers met een hoogte van 40 cm
benodigd. De leggers moeten van een licht rondmateriaal (hout of
kunststof) vervaardigd worden. Bij elektronisch starten moet de
startruimte begrenzing in acht worden genomen.

5.5 Loopschema voor hordeloop VK 2
Voor de hordeloop zijn 12 opleggers met een hoogte van 40 cm
benodigd. De leggers moeten van een licht rondmateriaal (hout
of kunststof) vervaardigd worden. Beide banen zijn door een 1
m brede doorgang van elkaar gescheiden, het draaipunt wordt
in het midden geplaatst, hordebreedte van de beide banen is
200 cm. De afstand vanaf de startlijn tot aan de eerste horde,
van horde tot horde en tot draaipunt resp. vanaf de zesde
horde tot aan de finishlijn (finish) bedraagt 10 m. De lengte van
een baan is dus 40 m = gezamenlijke lengte heen- en terugweg
is 80 m.
Bij elektronisch starten moet de startruimte begrenzing in acht
worden genomen.
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5.6. Loopschema voor slalom VK 1 / VK 2
Het loopparcours is volgens tekening bindend en bedraagt ca. 75 m. Voor het
opbouwen van het slalomparcours zet men een rechthoek met zijden van 45
x 10 m door middel van een afzettint uit en markeert de vier hoeken. Het
startpunt en de finish, evenals de afzonderlijke poortjes moeten volgens de
schets zoals hiernaast staat opgebouwd worden; binnenwerkse breedte: 2
m.
Als slalompoortje kunnen 2” flexibele pvc-pijpen of ski slalompoortjes dienst
doen. De hoogte van de slalompoortjes moet minstens 180 cm bedragen en
de poortjes moeten elastisch zijn. Binnenwerkse breedte van de
slalompoortjes 1,40 m. Bij elektronisch starten moet de startruimte
begrenzing in acht worden genomen.

5.7 Loopschema voor hindernisbaan VK 1 / VK 2
Voor de hindernisloop in de vierkamp 1 en 2 moeten de toestellen in de
volgorde zoals weergegeven overwonnen worden. Drie meter na de startlijn
staat hindernis nr. 1, de horde. Daarna volgen in deze volgorde schutting , tunnel, kattenloop, ton,
band / doorspring toestel, hoog-wijd sprong en de horde. Drie meter na de horde ligt de finishlijn
(finish). Bij elektronisch starten moet de startruimte begrenzing in acht worden genomen. Bij een
beperkte terreinruimte kan de hindernisbaan ter alternatief ook in een boog of in een U-vorm
opgebouwd worden. In deze gevallen moet er op gelet worden dat de loopafstand van de
hondengeleider 75 m bedraagt.

5.8 Loopschema voor hindernisbaan Veteranen
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5.9 Hindernissen – tekeningen van toestellen voor alle disciplines
Hindernis nr. 1 en 8 – horde
De hindernissen 1 en 8 zijn enkel in volledig gesloten vorm toelaatbaar,
hoogte 40 cm.

Hindernis nr. 3 – tunnel
Binnenwerkse breedte 40 cm, binnenwerkse hoogte 80 cm, totale lengte 350 cm.
Bij de bouw van de tunnel moet op standvastheid gelet worden. Alleen lichtondoorlatend materiaal
mag gebruikt worden. In en aan de tunnel mogen geen voor de
bouw gebruikte onderdelen zoals spijkers, schroeven moeren,
hoekige frames etc uitsteken, om verwondingen van de honden
te voorkomen. Elke vorm van dwarsliggende steunbalken ter
verbinding van de onderkant aan de buitenkant of naar
buitendragende steunen etc. is niet toegestaan. Om
transportredenen wordt aanbevolen, de tunnel in 2 delen te
maken. Door het verbindingsgedeelte mag geen licht in de
tunnel komen.
Hindernis nr. 2 – schutting / trap
Hindernis nr. 2 kan naar keuze uit een schutting dan wel trap
bestaan. Schutting en trap moeten van een antislip bedekking
voorzien worden. De trap moet vanwege verwondinggevaar ook
aan de stootkant van het oploopgedeelte bekleed worden. Binnen de CSC kan afwijkend van de schets
de trap door een volgende schutting vervangen worden, de schutting echter niet door een tweede
trap.
De schutting moet volgens de tekening van dwarslatten (halfronde staven van 20-25 mm) voorzien
worden.

Schutting: breedte 100 cm
hoogte 140 cm
lengte van de zijden 190 cm
opstelbreedte 257 cm
Hindernis nr.4 – kattenloop met schuine op- en afloop
Totale hoogte 65 cm, breedte 40 cm, lengte 450 cm, begin en eind van de kattenloop met schuine open afloop. Breedte 40 cm, lengte 120 cm, uitstellengte 100 cm. De kattenloop evenals de op- en
afloop moeten van antislip bedekking voorzien zijn.
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Hindernis nr. 5 – ton
60 cm doorsnee en min. 80 cm tot max. 100 cm breed. Het
oppervlak van de ton moet van antislip bedekking voorzien worden,
zodat kleine honden, die zich bij de sprong op de ton afzetten, niet
uitglijden en over de kop rollen.
De ton moeten tegen wegrollen gezekerd worden.
Hindernis nr. 6 – band / doorspring toestel
Doorspring toestel: diameter binnenkant 70 cm, onderste punt
van de binnendiameter (springkant)
30 cm
vanaf de grond.

Alternatief: Band
In plaats van het doorspring toestel kan ook een band ingezet
worden. De onderste opening moet afgedekt/opgevuld worden
om verwondingen te voorkomen. Diameter binnenkant 70 cm,
onderste punt van de binnendiameter (springkant) 30 cm vanaf
de grond.

Hindernis nr. 7 – hoog-wijd sprong

4 staanders, hoogte 35 cm. De 1m brede leggers moeten van een licht rond materiaal (hout of
kunststof) zijn en los liggen. Om verwondingen te voorkomen mogen de staanders niet verbonden
worden.
Veteranen: tussenliggende afstand van de horden bedraagt
2 meter.
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Frankfurter-kreisel
De Frankfurter kreisel bestaat uit twee oxers van gelijk materiaal. De stangen moeten uit rondmateriaal (hout of
kunststof) bestaan, waarbij enkel de beide onderste stangen vast met de zijdelen verbonden mogen zijn.
Strafpunten worden alleen voor het afwerpen van de beide bovenste stangen van elke oxer gegeven.
Mühlacker Harfe
Mühlacker Harfe, breedte 100 cm, hoogte 50 cm
5.10 CSC parcours
Opbouwschets CSC Parcours - sectie 1-3
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BIJLAGE A REGLEMENT BREITENSPORT NEDERLAND
Startlicenties Stichting Breitensport Nederland Frequently Asked Questions (FAQ)
Ik heb geen startlicentie, hoe vraag ik deze aan?
•

Via de website www.breitensport.nl/formulieren kunnen de benodigde licenties worden aangevraagd. Vul het
formulier compleet in.

Mijn vereniging is aangesloten bij de Stichting Breitensport. Welke licentie moet ik aanvragen?
•

Deelnemers welke via hun vereniging zijn aangesloten bij de Stichting Breitensport, kunnen het
aanvraagformulier wedstrijdlicentie indienen.

Kan ik ook aan een (kennismakings) wedstrijd deelnemen als mijn vereniging niet is aangesloten bij de
Stichting Breitensport?
•

Ja, dan kan. In dat geval vraagt u een daglicentie aan, deze is uiteraard alleen voor de aangevraagde wedstrijd
geldig.

Ik heb al voor een andere hondensportdiscipline een startlicentie. Is deze ook geldig voor wedstrijden
Stichting Breitensport?
•

Nee, net zoals bij andere hondensportdisciplines dient hiervoor een aparte startlicentie te worden
aangevraagd.

Krijg ik de aangevraagde startlicentie thuis gestuurd?
•

Nee, vooralsnog worden de licenties niet opgezonden maar in de administratie van het wedstrijdsecretariaat
geactiveerd (na ontvangst betaling).

Wanneer ik mijn licentie via de site heb aangevraagd, wanneer kan ik dan aan een wedstrijd deelnemen?
•

In principe kunt u aan de eerstvolgende wedstrijd deelnemen mits de licentie tijdig is betaald.

Wat moet ik doen als ik met een andere hond wil deelnemen aan een wedstrijd?
•

Als voor deze combinatie nog geen startlicentie aanwezig is, dient een nieuwe aanvraag wedstrijdlicentie te
worden ingediend en betaald.

Heb ik een nieuwe licentie nodig als er wordt gepromoveerd naar een andere klasse?
•

Nee, dat is niet nodig. Uw licentie is niet klasse gebonden.

Moet ik een nieuwe aanvraag startlicentie indienen als ik met mijn hond in de Veteranenklasse wilt
deelnemen?
•

Als u al in het bezit bent van een startlicentie is (vooralsnog) een melding naar het wedstrijdsecretariaat
voldoende voor een nieuwe activatie.

•

Heeft u geen startlicentie dan dient u een aanvraag wedstrijdlicentie in te dienen.

Wat is de geldigheidsduur van de startlicentie?
•

Een startlicentie is onbeperkt geldig mits de licentiehouder aan minimaal 1 wedstrijd per seizoen deelneemt.
Kan hier niet aan worden voldaan wordt de startlicentie gedeactiveerd en dient men een nieuwe startlicentie
aan te vragen.

Wat kost een startlicentie?
•

De kosten voor zowel de wedstrijdlicentie als de daglicentie worden jaarlijks bepaald. Voor de actuele kosten,
zie de bijlage C.

Hoe kan ik de startlicentie kosten betalen?
•

Door overmaking op: Rabobank: Stichting Breitensport Nederland, IBAN: NL39RABO0191291307, BIC:
RABONL2U. onder vermelding van naam handler/naam hond

Wat moet ik doen als ik met mijn hond niet meer aan wedstrijden wil/ kan deelnemen?
•

U kunt volstaan met een melding (mail) aan het wedstrijdsecretariaat. Uw licentie zal dan gedeactiveerd
worden. Wilt u op een later tijdstip wel weer met dezelfde hond aan wedstrijden deelnemen, dient u een nieuwe
licentie aan te vragen en te betalen.
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BIJLAGE B REGLEMENT STICHTING BREITENSPORT NEDERLAND
Taken wedstrijdsecretariaat Stichting Breitensport Nederland.
De Stichting Breitensport Nederland beschikt over een intern, zelfstandig werkend wedstrijdsecretariaat welk
verantwoordelijk is voor een correct verloop van de administratieve processen m.b.t deelname aan evenementen.
Deze zullen hoofdzakelijk op het wedstrijdterrein worden uitgevoerd.
•
•
•
•

•
•

Is verantwoording schuldig aan het Bestuur.
Staat in nauw contact met de contactpersoon van de organiserende vereniging en ondersteunt waar mogelijk
en gewenst.
Organiseert i.s.m. het Bestuur de Kampioenswedstrijd.
Beschikt over al dan niet door het Bestuur ter beschikking gestelde apparatuur en bureaubenodigdheden.
Kosten welke gemaakt moeten worden om het wedstrijdsecretariaat operationeel te houden, worden door de
Stichting vergoedt.
Is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze toepassen van het wedstrijdbestand.
Ontvangt via de Stichting een vastgestelde vergoeding per evenement ter compensatie reiskosten.

Verwerken aanvragen wedstrijden
•
•

•

Is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de aangesloten instanties over te houden wedstrijden in het
volgend jaar. Informatie < voor datum laatste wedstrijd en < 1 december).
Draagt zorg voor een tijdige aanlevering van de wedstrijdagenda aan het Bestuur ter goedkeuring. Houd
hierbij rekening met grote (landelijke) evenementen welke mogelijk zouden kunnen samenvallen. <15
december
Draagt zorg voor tijdige verspreiding van de wedstrijdagenda, na goedkeuring Bestuur, aan de aangesloten
instanties en naar de webmaster voor publicatie op de website. <31 december

Startlicenties
Is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze administreren en toepassen van de startlicenties.
Om te kunnen deelnemen dient iedere combinatie:
•
lid te zijn van een aangesloten instantie
•
te beschikken over een startlicentie
Is geen startlicentie aanwezig, wordt via de contactpersoon aangesloten instantie, zorg gedragen voor de (digitale)
aanvraag startlicentie/daglicentie. Bij het ontbreken, niet betalen of niet aanvragen van de startlicentie, kan niet
worden deelgenomen een de wedstrijd.
Draagt zorg voor de informatie naar de:
•
penningmeester i.v.m. betalingen startlicenties
•
secretaris i.v.m ledenoverzicht (2x per jaar)
Draagt zorg voor het 1x per jaar verstrekken van de gegevens startlicentiehouders aan de contactpersonen
aangesloten verenigingen ter controle lidmaatschap en overige gegevens. Na controle wordt dit overzicht
teruggezonden ter verwerking van de nieuwe gegevens.
Mocht de startlicentiehouder geen lid meer zijn van de aangesloten instantie, wordt het startlicentienummer
onmiddellijk gedeactiveerd.
Inschrijving
•
•
•
•
•
•

Deelname aan wedstrijden geschiedt door inschrijving via de website van Breitensport.nl.
Controleert de opgegeven gegevens op juistheid in het bestaande bestand.
Bij inschrijving voor een wedstrijd wordt het reeds bekende startlicentienummer gekoppeld.
Bij onregelmatigheden wordt contact opgenomen met de contactpersoon van de organiserende instantie.
Vanaf twee weken voor aanvang van de wedstrijd ontvangen de deelnemers de definitieve uitnodiging voor
deelname aan de wedstrijd. Deze zal bij voorkeur per mail worden verzonden.
Verwerkt de inschrijvingen, na startindeling, in het wedstrijdbestand.

Verificatie
•
•
•
•
•

Is tijdig aanwezig op het wedstrijdterrein teneinde op tijd het wedstrijdsecretariaat te openen.
Verifieert de inschrijving voor deelname, ontvangt en controleert het hondenpaspoort of entingsboekje van de
deelnemende hond op geldigheid en identificatie van de deelnemende hond.
In geval van twijfel zal de Keurmeester worden ingeschakeld.
Draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van de hondenpaspoorten of entingsboekjes.
Draagt zorgt voor het retourneren van het hondenpaspoort of entingsboekje na afloop prijzenuitreiking.
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•

Draagt zorg voor inlevering van de ingeleverde startnummers bij de contactpersoon organiserende instantie.

Verwerking uitslagen
•
•
•
•

Draagt zorg voor voldoende en vooraf ingevulde beoordelingslijsten per klasse en per onderdeel t.b.v de
Keurmeester(s)
Draagt zorg voor het keurrapport terrein t.b.v de Keurmeester(s)
Draagt zorg voor een correcte en juiste verwerking van de beoordelingen (eventueel tussentijds) zoals deze
vermeld staan op de door de Keurmeester(s) ingeleverde beoordelingslijsten.
Draagt zorg voor de vermelding van de eindscores op het door de Stichting uitgegeven certificaten.

Verwerking rapportages
•
•
•

Draagt zorg voor digitalisering gebruikte beoordelingslijsten en overige documenten t.b.v archief.
Draagt zorg voor een logische opslag van het gebruikte wedstrijdbestand.
Draagt zorg dat de uitslagen z.s.m via de webmaster op de website worden geplaatst.
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BIJLAGE C REGLEMENT STICHTING BREITENSPORT NEDERLAND

Contactgegevens:
Stichting Breitensport Nederland
Postadres

Binnendijk 34
1446 BB Purmerend

Telefoon

06-55878787

Mail

secretaris@breitensport.nl

Banknummer

RABO bank

Website

www.breitensport.nl

Wedstrijdsecretariaat

wedstrijdsecretariaat@breitensport.nl

06-12402699

Jaarlijkse afdracht

01-01-2015

€ 70,00

Inschrijfgeld wedstrijd

01-01-2015

€ 15,00

Inschrijfgeld duurloop

01-01-2015

€

7,00

Inschrijfgeld Kampioenschappen

01-01-2015

€

P.M

Kosten startlicentie

01-01-2015

€

2,50

Kosten dag startlicentie

01-01-2015

€

2,50

Afdracht per wedstrijd

01-01-2015

€

4,00 p.p

Afdracht per duurloop

01-01-2015

€

2,00 p.p

Onkostenvergoeding Keurmeester

01-01-2015

€

0,19 p/km

Contactpersonen Breitensport

Zie www.breitensport.nl/breitensport/aangesloten verenigingen

IBAN: NL39RABO0191291307
(BIC: RABONL2U)

Kosten
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BIJLAGE D REGLEMENT STICHTING BREITENSPORT NEDERLAND
Vaccinatie schema voor honden met laag risico op kennelhoest
Ziekte

6 weken 9 weken 12 weken 1 jaar

Hondenziekte
Parvo
Ziekte van Weil
Hepatitis (Leverziekte)
Para-influenza

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

2&3
jaar

4 jaar

5 jaar

X
X
X
X
X

X

X
X

X

Vaccinatie schema voor honden met hoog risico op kennelhoest (pension, uitlaatservice, shows, etc)
Hondenziekte
Parvo
Ziekte van Weil
Hepatitis (Leverziekte)
Para-influenza
Bordetella (Kennelhoest)

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

De cocktailenting is de combinatie Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil, Hepatitis en Para-influenza.
Bij honden ouder dan 10 jaar zou kunnen worden volstaan met een jaarlijkse enting tegen alleen de Ziekte van Weil,
tenzij er specifieke omstandigheden zijn die de kans op een infectie met bepaalde ziekte vergroten.
bron: internet

Parcours schema diverse klasses

Klasse

Aspirant

VK 1

Aangelijnd

x

Keuze los of vast

VK 2

Veteranen

Versie 1.0.0

Los
volgen

x

x

Slalom

Horde

Hindernis
baan

Duurloop

x

Vast 2x

Vast 2x

Los 2x

Vast

x

x

Keuze
Vast/Los 2x

Keuze
Vast/Los
2x

Los 2x

Vast

x

x

Los 1x dubbele
loop

Los 2x

Los 2x

Vast

Vast 1x

Los 1 x.
Schutting
en ton
worden uit
de rij
gehaald

Niet

Zit

Lig

x

x

Sta

x

Keuze Lig of
Sta

01-01-2015
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