THEORIE BREVETPROEVEN
Om te mogen deelnemen aan het officiële brevet St. Hubertus moet je geslaagd zijn in de sociabiliteitproef. Je hond moet minstens 12 maanden oud zijn. Hou er
rekening mee dat, de hieronder beschreven oefeningen soms een klein beetje kunnen afwijken, afhankelijk van de keurmeester.

1.

De puntentelling.
Het maximum aantal punten te behalen is 100/100. Om geslaagd te zijn moet men op elke oefening minimum 50% van het puntenaantal behalen en in
het totaal op alle oefeningen opgeteld 70/100 behalen. Men mag op maximaal 2 verschillende oefeningen een herkansing doen waarbij men dan maar
max. 50% van de te behalen punten kan verdienen.

2.

De oefeningen:
a.

Volgen aan de leiband (op 15 punten )
De geleiders verzamelen naast elkaar op een lijn met telkens 2 tot 3 meter tussenstand.
Een geleider vertrekt met de hond aan een kegel ter hoogte van de eerste geleider en gaat, in gewone pas, op ongeveer 1 meter voorlangs de rij
wachtende geleiders en honden. Aan het eind gekomen wordt teruggedraaid om vervolgens in slalom tussen de rij wachtende geleiders en
honden te gaan naar plaats van vertrek waar de oefening dan eindigt. Er zullen steeds 7 slalompunten zijn. De voetoefening telt mee.
Puntentelling en strafbepalingen
- Elk bevel, door geluid of gebaar, na het bevel tot vertrek: -1 punt
- Wanneer de hond zich meer dan 0.5 m verwijdert van de geleider: -1 punt per overtreding
- Wanneer de hond zich meer dan 1 m verwijdert van de geleider: -2 punten per overtreding
- Elke ruk aan de leiband door hond of geleider: -1 punt
- Wachten op de hond wordt bestraft naargelang de invloed op de uitvoering van de oefening
- Als de hond "in de lijn hangt" d.w.z. volgt met gespannen leiband kan dit bestraft worden met -2 punten per 5 meter.
- Als de hond op minder dan 0.5 m doch niet correct volgt naast de geleider: max -3 ( kan dichter)
*Let erop dat de leiband in de linkerhand wordt gedragen, de armen op een normale manier in beweging zijn en dat de hond de andere honden
niet hindert.

b.

Volgen in vrijheid (op 15 punten)
De leiband moet hierbij verwijdert en volledig weggeborgen worden. In een rechte lijn moet de geleider met de hond een weg afleggen van ca.
20 m in normale pas. Onderweg zal hij een tegenganger (geleider met naast hem een onaangelijnde hond) passeren op min 2m. afstand, zonder
daarbij van de rechte lijn af te wijken. Aan het einde gekomen van de af te leggen weg keert de geleider (het omkeren wordt uitgevoerd naar
keuze van de geleider) en gaat terug naar zijn beginplaats waarbij hij de andere geleider een 2de maal kruist. Daar aangekomen stopt de oefening
met een voetoefening.
Puntentelling en strafbepalingen
- Elk bevel, door geluid of gebaar, na het bevel tot vertrek: -1 punt
- Wanneer de hond zich meer dan 0.5 m verwijdert van de geleider: -1 punt per overtreding
- Wanneer de hond zich meer dan 1 m verwijdert van de geleider: -2 punten per overtreding
- Wanneer de hond zich meer dan 2 m verwijdert van de geleider: -3 punten per overtreding
- Wanneer de hond zich meer dan 3 m verwijdert van de geleider: verlies van alle punten
- Wachten op de hond wordt bestraft naargelang de invloed op de uitvoering van de oefening
- Als de hond op minder dan 0.5 m doch niet correct volgt naast de geleider: max -3 ( kan dichter)
*Let erop dat de er op een normaal tempo gestapt wordt, de armen op een normale manier in beweging zijn en dat de hond de andere honden
niet hindert.

c.

Down – ter plaatse blijven (op 10 punten)
De hond moet ( niet aangelijnd) op bevel van de geleider, na teken van de keurders, binnen de 10 sec de liggende houding aannemen en moet
daar 2 min blijven liggen. Na het bevel om te liggen, blijven de geleiders naast hun hond staan wachten tot zij van de keurders het bevel krijgen
om naar hun aangeduide plaats te vertrekken op ca 10 m van de hond. Tijdens de ganse duur van de oefening moeten de geleiders de hond
kunnen zien en omgekeerd. Tijdens de oefening worden de honden niet afgeleid of gestoord.
Puntentelling en strafbepalingen
- Elk bijbevel met stem of gebaar om de hond te doen liggen: -1 punt
- Wanneer de hond niet binnen de 10 sec ligt wordt de oefening stopgezet met verlies van alle punten
- De hond moet de liggende houding aangenomen hebben vooraleer de geleider zich verwijdert zoniet verlies van alle punten
- Bijbevelen met stem of gebaar, tijdens het verwijderen of van op de aangeduide plaats: -2 punten
- De hond blijft wel ter plaatse maar verandert van houding, eventueel zelfs meerdere keren: -2 punten
- De hond verplaatst zich: -1 punt per meter, bij meer dan 4 meter verlies van alle punten
- Een hond die andere honden stoort, stopzetting van de oefening, verlies van alle punten
*Onder liggen verstaat men de achterste poten (achterhand) van de hond op de grond en tenminste één elleboog op de grond.

d.

4. Voorstellen van de hond (op 5 punten)
De geleider zal de hond die aangelijnd is, aan de keurders voorstellen en zal daarbij de tanden van de hond tonen. De keurder zal de hond
betasten of hem tenminste met de hand over de rug strijken terwijl de geleider daarbij de leiband in de hand houdt en het hoofd van de hond
mag vasthouden.

Puntentelling en strafbepalingen
- Bij het beoordelen zal de keurder rekening houden met tekenen van angst, zenuwachtigheid of agressiviteit bij de hond hetgeen bestraft kan
worden.

e.

Houdingen (op 10 punten)
De geleider heeft de hond aangelijnd naast of voor zich aan de voet en zal op aanwijzen van de keurders het bevel geven aan de hond om de
eerste "voorlopige" houding aan te nemen. (meestal liggen) Vervolgens, telkens op teken van de keurders, zal de geleider, de hond 3 andere
houdingen laten aannemen. De volgorde zal liggen, zitten, staan en terug liggen zijn.

Puntentelling en strafbepalingen
- Elk bijbevel voor de houdingen, door geluid of gebaar: -1 punt
- De leiband mag niet gebruikt worden als bijbevel: verlies van punten op die houding

f.

Apporteren (op 15 punten)
Het voorwerp wordt geworpen in een open en vrij terrein zonder hindernissen op ca 10 m voor de geleider. De keurders zullen hierbij de plaats
aanduiden waar het voorwerp ongeveer moet liggen. De tijd voor de hond om het voorwerp te gaan halen is 30 sec. Op teken van de keurder zal
de geleider aan zijn hond, die onaangelijnd naast hem zit, het bevel geven tot vertrek. Vanaf de moment dat de hond vertrokken is krijgt de
geleider 5 gratis bevelen om de hond aan te moedigen. Meerdere bevelen zullen bestraft worden. Indien gewenst mag de geleider ook van
houding veranderen om de hond naar zich toe te lokken maar dit wordt enkel toegestaan als de hond op weg is naar het voorwerp, dus niet meer
als de hond naar de geleider toekomt. Eventueel mag de geleider achteruitgaan om de hond naar zich toe te lokken maar nooit een stap naar de
hond toe. De hond die het voorwerp tot bij zijn baas brengt moet daar de houding zit aannemen hetzij voor of naast de geleider. Hiervoor krijgt
de geleider ook 1 gratis bijbevel maar wel als de hond binnen 1 m. afstand is. De bedoeling is dan dat de hond het voorwerp op een rustige
manier afgeeft. Hiervoor mag de geleider ook 1 gratis bevel geven.

Puntentelling en strafbepalingen
- De hond die vertrekt vooraleer de keurders een teken gegeven hebben: -2 punten
- De hond beletten te vertrekken (vasthouden) : -2 punten
- Bijbevel tot vertrek: -1 punt
- Het voorwerp laten vallen en terug oprapen: -1 punt per keer
- Het niet aannemen van de houding zit: -1 punt
- Het voorwerp binnen 3 m. van de geleider brengen: -1 punt per meter
- Het voorwerp niet binnen 3 m. brengen wordt beschouwd als vinden en beloond met 3 punten
- Bij het overschrijden van de 5 gratis bevelen: -1 punt per bevel

g.

Oproepen (op 15 punten)
Van op een vooraf bepaalde plaats gaat de geleider, met de hond in vrijheid, naar een door de keurmeesters aangeduide plaats voor het begin
van de oefening. Hier aangekomen wacht de geleider op een teken van de keurmeester en geeft dan een bevel voor de houding die de hond daar
dient aan te nemen (begin van de oefening). Deze houding is door de geleider steeds vrij te kiezen doch moet verschillend zijn van de houding
waarin de hond werd gebracht bij de aankomst op de plaats en tijdens het wachten tot het begin van de oefening. De afstand tussen de hond en
de plaats waar de geleider zich dient op te stellen bij de uitvoering van de oefening is ca 30 m, in een rechte lijn en zonder hindernissen.
Onderweg naar de aangeduide plaats mag de geleider nog omkijken naar de hond en hij mag zich eventueel ook achterwaarts verwijderen. Bij
het verwijderen mogen 5 gratis bijbevelen gegeven worden om de hond ter plaatse te houden. Op 3 m van de plaats waar de hond wordt
achtergelaten zullen de keurders een duidelijke markering plaatsen. Indien de hond zich verplaatst tot voorbij dit merkteken, vooraleer de
geleider zijn plaats heeft aangenomen, zal deze zijn hond moeten herplaatsen. Dit herplaatsen wordt slechts éénmaal toegestaan. Als de geleider
op zijn aangeduide plaats staat, roept hij op teken van de keurder, de hond naar zich toe in "zitvoor", op teken van de keurder vraagt hij zijn
hond aan de voet. Zeer belangrijk is dat wanneer de hond geroepen wordt zal hij zich rechtstreeks en in een vlot tempo naar de geleider begeeft.
Puntentelling en strafbepalingen
- Elk bijbevel om de hond zijn " beginhouding" te laten aannemen: -1 punt per bijbevel
- De hond verandert duidelijk van houding vooraleer hij opgeroepen wordt: -1 punt
- Elk bijbevel tot terugroeping: -2 punten
- De geleider mag gedurende 10 sec zijn hond (ononderbroken) lokken: -2 punten
- Onderweg duidelijk stilstaan van de hond: -5 punten
- Niet komen in "zitvoor": -1 punt
- Geen voetoefening: - 1 punt
- Langzaam of ongeïnteresseerd naar de geleider komen, zowel in het eerste als tweede stuk, kan bestraft worden met "tempo": max. - 4 punten

h.

Terugsturen naar de plaats ( 15 punten)
Er wordt een vierkant gemaakt met kegels met een zijde van 3 m. De geleider gaat met zijn hond aangelijnd naar het vierkant (10 m) In het
vierkant maakt hij zijn hond los terwijl die aan de voet zit. De geleider mag de leiband bij de hond leggen (niet verplicht) en geeft dan het bevel
liggen of plaats. De geleider gaat terug op zijn beginplaats staan en roept op teken van de keurder zijn hond in “zitvoor”, na teken van de keurder
zet hij de hond aan de voet. Na het volgende teken van de keurder stuurt de geleider zijn hond terug naar zijn plaats, men krijgt een gratis bevel
met de arm voor het terugzenden. Voor het aannemen van de “lig” houding is er één bevel toegelaten. Wanneer de hond bij het terugsturen
binnen de denkbeeldige zijlijnen van het vierkant ligt is er geen aftrek van punten Op teken van de keurder gaat de geleider naast zijn hond staan.
De keurder geeft dan teken om de hond aan de voet te zetten en einde oefening.
Puntentelling en strafbepalingen
- Bijbevel op afstand: -2 pt
- Bijbevel bij de hond: -1 punt
- Niet komen in zit voor: -1 punt
- Niet komen aan de voet: -1 punt
- Verandering van houding na het aannemen van de lighouding op de plaats: -2 punten (éénmalig).
- Voortijdig vertrek: -2 punten
- Te traag komen kan bestraft worden (max. -2 punten tempo )
- De wandeling naar de plaats wordt beoordeeld zoals een gewone volgoefening.
- Een houding lig op de plaats : -2 punten

HS Pallieter heeft beslist om deelnemers die een percentage behalen van 60 tem 69% en voldoen aan de andere opgelegde voorwaarden zoals hierboven beschreven
mogen overgaan naar de recreanten debutanten. Om te mogen meetrainen in de wedstrijd debutanten moet de gevraagde 70% behaald zijn.

We wensen jullie veel succes

