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ALGEMENE BEPALINGEN 

SECTIE 1.1 – OMSCHRIJVING  

Het gaat bij Hoopers om de samenwerking tussen hond en handler. De communicatie tussen 

hond en handler draait volledig op stemaanwijzingen en/of lichaamsgebaren van hand(en) 

en arm(en). Middels bovengenoemde communicatie stuurt de handler de hond over een 

vastgesteld parcours, welke vooraf is bepaald en is goedgekeurd door een keurmeester van 

Hoopers Nederland.  

Het plezier in de sport staat voorop. Sportiviteit ten opzichte van andere deelnemers is een 

must. De handling van de hond gaat vanuit respect voor de hond en diens welzijn.  

SECTIE 1.2 – HANDLING VAN DE HOND 

De handler brengt de hond naar de startpositie. De hond mag aan de start staan, zitten of 

liggen, zolang de hond zijn plek behoudt tot het startsignaal van de handler. De hond wordt 

aan de ontspannen lijn of los op de startpositie geplaatst. De hond wacht met starten op een 

stemaanwijzing of lichaamsgebaar. De handler krijg van de keurmeester een signaal 

wanneer er gestart mag worden. Het is dus niet toegestaan om de hond fysiek in de positie 

te brengen door aan het tuig of de halsband te helpen. Meerdere verbale of 

lichaamsaanwijzingen zijn hierin wel toegestaan. De verbale aanwijzingen zijn vriendelijk van 

aard. Luide, intimiderende of ruwe aanwijzingen zijn niet toegestaan. Voer of spel aan het 

einde van een parcours zijn toegestaan, zodanig dat andere deelnemers of toeschouwers 

hiervan geen last ondervinden.  

Op het competitieveld is de hond los van de lijn. De hond mag wel aangelijnd naar de 

startpositie worden begeleid. Rukken en trekken aan de lijn van de hond is niet toegestaan. 

De hond dient vrijwillig mee te kunnen lopen.  

De hond draagt een normale halsband of helemaal geen halsband tijdens de competitie. Het 

dragen van een tuig tijdens de competitie is niet toegestaan. 

Gebruik op het competitieterrein van prikbanden, slipkettingen, jachtlijnen zonder stop, 

stroombanden, pufbanden en andere correctiemiddelen is niet toegestaan. 

SECTIE 1.3 – DE MENS 

Handlers met een lichamelijke beperking zijn welkom voor deelname. Het is wel belangrijk 

dat bij inschrijving gemeld wordt welke beperking de handler heeft, zodat de organisatie 

hiermee rekening kan houden.  

Handlers en toeschouwers die zich agressief opstellen of zich niet sportief kunnen gedragen 

of hinder veroorzaken in welke hoedanigheid dan ook, kunnen de toegang worden ontzegd 

van het terrein en/of de competitie. Overtredingen kunnen worden geregistreerd en bij 



 

 

Pagina 4 van 20 
©Hoopers Nederland 2015 

meerdere overtredingen kan besloten worden de toegang tot competities in zijn geheel te 

ontzeggen. 

Handlers en toeschouwers dienen zich te houden aan de ter plekke geldende (wettelijke) 

bepalingen van de competitielocatie. Excessen die worden begaan ten opzichte van de 

omgeving, mensen en honden worden direct binnen de wettelijke bepalingen afgehandeld. 

Handlers en toeschouwers dienen elkaar te respecteren en dienen ook de wensen met 

betrekking tot mens/hond contact en hond/hond contact onderling te respecteren. 

SECTIE 1.4 – DE HOND 

De hond dient minimaal 16 maanden te zijn voor deelname aan een competitie.  

Honden met een lichamelijke beperking zijn welkom voor deelname. Het is wel belangrijk 

dat bij inschrijving gemeld wordt welke beperking de hond heeft, zodat de organisatie 

hiermee rekening kan houden. Honden die een fysieke beperkingen hebben, waarbij het 

lopen van een competitie voor de hond een gezondheidsrisico kan opleveren worden 

uitgesloten van deelname. Dit kan op de dag van de competitie nog bepaald worden door de 

keurmeester(s). 

Elke hond welke toegestaan is te houden in Nederland mag deelnemen aan de competities. 

De hond dient te zijn voorzien van een identificatiemiddel, volgens de Nederlandse 

wetgeving. 

Honden die excessief agressief gedrag vertonen kunnen door de keurmeester(s) de toegang 

worden ontzegd tot de competitie en/of toegang tot het terrein. 

Ieder is verantwoordelijk voor de eigen hond(en). Veiligheid tussen de honden onderling 

dient te allen tijde worden gewaarborgd. Respecteer de persoonlijke zones van elke hond en 

draag zorg voor veilige ontmoetingen op en rondom competitielocatie.  

Op het competitieterrein dienen alle honden aangelijnd te zijn en liever niet aangelijnd 

contact te maken onderling.  

SECTIE 1.5 – HET REGLEMENT 

Het reglement is geldig totdat een nieuw reglement wordt opgesteld. Een nieuw reglement 

kan pas ingaan bij de start van een nieuw competitieseizoen. Het nieuwste reglement is 

altijd beschikbaar op de website van Hoopers Nederland.  
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COMPETITIES 

SECTIE 2.1 – COMPETITIETERREIN 

Het competitieveld dient veilig omheind te zijn en te voldoen aan de volgende afmetingen: 

20 x 40 meter of 25 x 35 meter. De ondergrond bestaat uit gras, zand of een dempende 

meeverende mat, die voorzien is van antislip om uitglijden te voorkomen. De ondergrond is 

veilig voor hond en handler. 

Er is een afzonderlijke ingang en uitgang aanwezig i.v.m. het wisselen van de combinaties 

tijdens de competities op het competitieveld. 

De toeschouwers bevinden zich minimaal op 2 meter afstand vanaf het competitieveld, 

zodat de deelnemers geen hinder hiervan ondervinden. 

De locatie beschikt over voldoende parkeermogelijkheden en voldoende sanitaire 

voorzieningen t.b.v. het aantal deelnemers. Ook is er in ieder geval gelegenheid om vers 

water voor de hond(en) te verkrijgen. Voor de honden is er een gelegenheid tot uitlaten in 

de directe omgeving van het competitieterrein. 

Het terrein is toegankelijk voor de mindervalide mens en dient daarnaast ook 

rolstoeltoegankelijk te zijn. 

Bij benutten van een manege kan er overleg plaatsvinden over de afmetingen, indien de 

afmetingen van de manegebak niet voldoen aan de eisen van het competitieterrein. Dit 

wordt vooraf met Hoopers Nederland besproken en deelnemers worden hierover ruim van 

te voren op de hoogte gesteld. 

Het competitieveld is het afgezette gedeelte waar de handler en hond het parcours 

uitwerken. 

Het competitieterrein bestaat uit het competitieveld en de ruimte eromheen, welke 

beschikbaar is gesteld voor toeschouwers, competitiebegeleiding (medewerkers van 

Hoopers Nederland).  

  



 

 

Pagina 6 van 20 
©Hoopers Nederland 2015 

 

 

 

 

 

SECTIE 2.2 – HINDERNISSEN 

De hindernissen ten behoeve van de competitie zijn in uitstekende staat en veilig bevonden 

door de keurmeester(s). Al naar gelang het vastgestelde parcours is er voldoende materiaal 

aanwezig om het parcours daadwerkelijk te kunnen realiseren. Eventuele reserve 

hindernissen zijn aanwezig, mocht er tijdens de competitie onverhoopt iets sneuvelen. 

Hoopers: De hoopers zijn van aluminium of van stevig kunststof. De kleur is wit of lichtgrijs 

en spiegelt niet als er zon op valt. De afmetingen van de hoopers zijn op bijgaand plaatje 

vermeld. Hoogte doorgang 90 cm, breedte doorgang 85 cm. De zijpoot is maximaal 50 cm 

totaal van lengte. Van de kunststof hooper steekt de zijpoot niet verder dan 7 cm van de 

boog uit. De aluminium hooper bevat geen extra uitsteeksel voor de poot. De slangbogen 

zijn donkergrijs of zwart van kleur. Verzwaren van hoopers i.v.m. weersomstandigheden kan 

alleen middels water of zand in het frame.  

Tonnen: De tonnen zijn van stevig kunststof. De afmetingen zijn 60 -100 cm hoog. 

Doorsnede is 50 – 80 cm De onderzijde bevat geen scherpe delen. Het zekeren van de ton 

i.v.m. eventueel omwaaien of omlopen, mag alleen middels paaltjes onder de ton. Deze 

dienen dusdanig te worden geplaatst, dat de ton nog wel kan verschuiven, maar niet 

omvallen. In geval van een binnen locatie staat de ton los op de grond. 

Tunnels: De tunnels zijn van stevig materiaal en kunnen niet indeuken. Alleen tunnels met 

een antislip onderzijde mogen worden ingezet voor competities. De kleur geheel zwart is 

niet toegestaan. De kleur donkerblauw mag alleen gebruikt worden bij korte tunnels van 

maximaal 2 meter. De tunnels worden vastgelegd door middel van zandtassen. Elke andere 

manier is niet toegestaan. De zandtassen dienen aan beide zijden gevuld te zijn met een zak 

zand, welke niet zwaarder weegt dan 8 kilo per kant. Tunnels kunnen een doorsnede hebben 

van 60 cm en van 80 cm. De lengte van de tunnel kan variëren van 1 meter tot maximaal 6 

meter. 

Andere hindernissen of hulpmiddelen 

Andere hindernissen dan hoopers, tonnen of tunnels zijn niet toegestaan. Hulpmiddelen 

zoals pionnen, paaltjes, e.d. zijn niet toegestaan. Alleen bordjes met nummers kunnen deel 

uitmaken van het parcours. 
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Voor alle materialen die zich in het competitieparcours bevinden, geldt dat deze veilig zijn 

voor hond en handler. De keurmeester(s) controleren dit vooraf en tussentijds op de 

competitiedag. 

De omheining van het competitieveld dient veilig zijn en duidelijk zichtbaar. Deze is dusdanig 

opgesteld dat deze niet om kan vallen. Bij het benutten van een manege dienen de 

zijwanden als omheining 

Markeerlint of markeerspray kan worden gebruikt om de positie van de hindernissen te 

markeren.  

Handlers Stip  

De handlers stip is een markering in de vorm van een cirkel van minimaal 20 cm Ø en 

maximaal 30 cm Ø. Deze bevindt zich in het handlersvlak. 

Handlers Vlak 

Dit is een gemarkeerd gedeelte en maakt onderdeel uit van het parcours. Het is vierkant van 

vorm en heeft een afmeting van 100 x 100 cm.  

SECTIE 2.3 – PARCOURS 

Een parcours kan bestaan uit alleen hoopers, alleen tonnen, alleen tunnels of een 

combinatie van deze 3 hindernissen. Bij elke hindernis staat een genummerd bordje om het 

verloop van het parcours aan te geven. De bordjes voor de tonnen staan op de ton. 

De handler brengt de hond naar de startpositie. Deze mag aan de start staan, zitten of 

liggen, zolang de hond zijn plek behoudt tot het startsignaal van de handler. De hond wordt 

aan de lijn of los op de startpositie geplaatst. De hond wacht met starten op een 

stemaanwijzing of lichaamsgebaar. Het is dus niet toegestaan om de hond fysiek in de 

positie te brengen door aan het tuig of de halsband te helpen. Meerdere verbale of 

lichaamsaanwijzingen zijn hierin toegestaan. De verbale aanwijzingen zijn vriendelijk van 

aard. Luide, intimiderende of ruwe aanwijzingen zijn niet toegestaan. Voer of spel aan het 

einde van een parcours zijn toegestaan, zodanig dat andere deelnemers of toeschouwers 

hiervan geen last ondervinden.  

Handlers en honden met een lichamelijke beperking zijn welkom voor deelname. Het is wel 

belangrijk dat bij inschrijving gemeld wordt welke beperking hond of handler heeft, zodat de 

organisatie hiermee rekening kan houden. Honden die een fysieke beperkingen hebben, 

waarbij het lopen van een competitie voor de hond een gezondheidsrisico kan opleveren 

worden uitgesloten van deelname. Dit kan op de dag van de competitie nog bepaald worden 

door de keurmeester(s). 

Uitleg van de competitieonderdelen staat beschreven in Sectie 6. 
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ORGANISEREN VAN EEN COMPETITIE  

SECTIE 3.1 – ORGANISATOR 

De organisator van een competitie doet dit in overleg met Hoopers Nederland. Dit wordt 

kenbaar gemaakt via websites en social media. Deelnemers kunnen aanmelden voor een 

competitie tot 2 weken voor de geplande competitiedatum. De deelnemerslijsten worden op 

de website van Hoopers Nederland geplaatst. 

De organisator beschikt zelf over voldoende competitiemateriaal of huurt dit in via Hoopers 

Nederland voor een geringe vergoeding. 

De organisator zorgt voor voldoende veiligheid en ruimte voor honden en handlers, maar 

ook voor de toeschouwers en diens honden.  

SECTIE 3.2 – KEURMEESTERS 

De keurmeesters worden opgeleid door Hoopers Nederland. Al naar gelang de 

beschikbaarheid kan een voorkeur worden aangegeven voor een keurmeester per 

competitie.  

Keurmeesters ontvangen van Hoopers Nederland achteraf een vergoeding voor de dag van 

de competitie waar zij daadwerkelijk hebben gekeurd.  

SECTIE 3.3 – AFLASTEN EN ANDERE AANPASSINGEN 

De keurmeesters zijn eindverantwoordelijk voor het opstellen van het parcours en de 

materialen op het competitieveld. De keurmeesters beoordelen tijdens de competitie de 

deelnemers. De keurmeesters kunnen op basis van de weersomstandigheden, kwaliteit van 

het terrein en/of competitieveld, calamiteiten en andere onvoorziene omstandigheden een 

competitie stilleggen of afgelasten.  

SECTIE 3.4 – FUNCTIONELE MEDEWERKERS 

Naast de keurmeesters zijn er ook functionele medewerkers om de competities in goede 

banen te kunnen leiden. Per competitie zijn de volgende medewerkers beschikbaar: 

 1 competitieleider is verantwoordelijk voor het opstellen en afbouwen van een parcours 

en tussentijds bijstellen van de materialen. De competitieleider kan als back-up de 

keurmeester assisteren in verband met waarnemingen van de deelnemers. 

 2 competitiehulpen dragen zorg voor het opstellen en afbouwen van een parcours en 

plaatsen materialen terug indien verschoven. Elke volgende deelnemer beschikt 

hiermee over eenzelfde parcours. De competitiehulp kan ook worden ingeschakeld als 

back-up voor de competitiewaarneming en draagt zorg voor de scorelijsten, zodat deze 

voor het secretariaat beschikbaar zijn. 
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 1 competitiesecretaris is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de 

formulieren en voor de digitale invoer. De secretaris draagt zorg voor de scorelijsten, 

zodat deze zichtbaar beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers. De secretaris 

draagt zorg voor een overzicht van de prijswinnaars ten behoeve van de prijsuitreiking. 

 1 competitieveldbeheerder draagt zorg voor een veilige wisseling van de deelnemers op 

het competitieveld. De beheerder draagt zorg voor een goede doorstroming van de 

deelnemers en noteert wijzigingen zoals afwezigheid. 

Bij calamiteiten ten gevolge van bijvoorbeeld stroomstoring of computerstoring dienen alle 

gegevens handmatig te worden verwerkt. 

SECTIE 3.5 – COMPETITIEWAARNEMING 

Middels een digitaal systeem worden tijden waargenomen.  

De keurmeesters zorgen voor de analoge waarneming tijdens de competitie en kunnen 

tijdens de competitie een diskwalificatie aangeven. 

SECTIE 3.6 – EHBO POST 

De EHBO post is voorzien van mensen die direct eerste hulp kunnen bieden bij calamiteiten 

en noodgevallen welke mens of hond betreffen. Bij de EHBO post is voldoende materiaal 

aanwezig om eerste hulp te verlenen en zijn telefoonnummers van op die dag dienstdoende 

arts en dierenarts beschikbaar. 
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AANMELDEN 

SECTIE 4.1 – STARTBEWIJS 

Iedere deelnemer is in het bezit van een startbewijs. Dit startbewijs is door iedereen 

afzonderlijk aan te vragen bij Hoopers Nederland. Het startbewijs is steeds 1 jaar geldig voor 

1 combinatie handler/hond. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor vermelding van de 

correcte gegevens op het startbewijs en kan deze op aanvraag tonen op de competitiedag. 

Een startbewijs bedraagt € 12,50 per combinatie. Deelnemers die met meerdere honden 

willen deelnemen dienen per hond een startbewijs te hebben. Elk volgend startbewijs voor 

een deelnemer bedraagt €10,-. 

SECTIE 4.2 – INSCHRIJVING 

Iedere deelnemer met een startbewijs kan inschrijven voor een competitie. Deze inschrijving 

gaat middels een inschrijfformulier, welke beschikbaar is op de website van Hoopers 

Nederland. De sluitingsdata voor de inschrijvingen per competitie worden duidelijk vermeld. 

Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingsdatum worden niet meer verwerkt. 

Inschrijven voor een competitie verplicht tot betaling. Betaling van het inschrijfgeld dient 

binnen te zijn op de gestelde betalingsdatum. Deze data worden duidelijk vermeld. 

Betalingen dienen correct te worden overgeboekt. Bij de betaling staat duidelijk het 

startbewijsnummer en de naam van de hond vermeld. Bij niet of te laat betalen van het 

inschrijfgeld kan er niet worden deelgenomen aan de competitie en wordt het inschrijfgeld 

ook niet geretourneerd. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.  

Met de inschrijving voor een competitie gaat de deelnemer akkoord met de bepalende 

regels op het inschrijfformulier en met de regels van dit competitiereglement.  

SECTIE 4.3 – INFORMATIE NAAR DEELNEMERS 

Deelnemers krijgen vooraf per e-mail informatie over de competitiedag indien ingeschreven. 

De deelnemers krijgen inzage in het te lopen parcours middels een tekening, welke op een 

centrale plek zal worden getoond. Het parcours verkennen op het competitieveld kan 

gedurende 10 minuten voorafgaand aan de competitie. 
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COMPETITIE ONDERDELEN 

SECTIE 5.1 – ALGEMEEN 

Het aantal hindernissen, de afstanden tussen de hindernissen en de opstelbepalingen staan 

beschreven in Sectie 6. 

De cijferbordjes geven de route van het parcours aan. Nummer 1 is de start en het hoogste 

nummer in het parcours is de finish. 

Tijdens een competitie worden alle soorten parcoursen aangeboden. Iedere deelnemer kan 

dus deelnemen aan 4 competitie onderdelen. De scores worden bij elkaar opgeteld. Het 

totaal van de scores is bepalend voor de einduitslag. 

De looplijnen voor de hond zijn vloeiend en bevatten geen scherpe draaibewegingen. 

De insteek naar alle hindernissen mag niet scherper zijn dan 45 graden totaal. 

SECTIE 5.2 – COMBI PARCOURS 

Een Combi Parcours bestaat uit alle soorten hindernissen. Hoopers, tonnen en tunnels 

maken hiervan deel uit. Elke hindernis is gemarkeerd met een cijferbordje.  

Een Combi Parcours start altijd met een hooper en eindigt altijd met een hooper. 

Een parcours bestaat uit vloeiende looplijnen. De insteek naar de diverse hindernissen is 

nooit scherper dan 45 graden.  

SECTIE 5.3 – HOOPERS PARCOURS 

Het Hoopers Parcours bestaat uit alleen hoopers. Elke hindernis is gemarkeerd met een 

cijferbordje. 

Een parcours bestaat uit vloeiende looplijnen. De insteek naar de hindernissen is nooit 

scherper dan 45 graden.  

SECTIE 5.4 – TONNEN PARCOURS 

Een Tonnen Parcours bestaat uit alleen tonnen. Elke hindernis kan gemarkeerd zijn met een 

cijferbordje. 

Een parcours bestaat uit vloeiende looplijnen. De insteek naar de hindernissen is nooit 

scherper dan 45 graden.  

  



 

 

Pagina 12 van 20 
©Hoopers Nederland 2015 

SECTIE 5.5 – TUNNELS PARCOURS 

Een Tunnels Parcours bestaat uit alleen tunnels. Elke hindernis is gemarkeerd met een 

cijferbordje. 

Een parcours bestaat uit vloeiende looplijnen. De insteek naar de hindernissen is nooit 

scherper dan 45 graden. De tunnels liggen in een rechte lijn of een gebogen lijn, maar nooit 

scherper dan 45 graden. 

SECTIE 5.6 – POSITIE HANDLER 

De handler krijg een positie aangewezen van waaruit de hond gestuurd dient te worden. 

Deze positie heeft een afmeting van maximaal 100 x 100 cm en kan worden aangeduid met 

een gekleurd vlak, een mat of met een andere gelijkvloerse markering op de grond. Er mag 

binnen dit vlak door de handler bewogen worden. Het is de handler toegestaan om de eigen 

as te draaien. Aanraken van de buitenmarkering of er buiten stappen levert strafpunten op. 

Voor rolstoelgebruikers zal een aangepaste afmeting van 120 x 120 cm worden aangegeven, 

welke de mogelijkheid biedt om mee te draaien.  

SECTIE 5.7 – VERKENNEN PARCOURS 

De handler mag elk parcours verkennen op de daarvoor aangegeven tijdstippen. Her 

verkennen van een parcours duurt maximaal 10 minuten. Elk parcours is ook op papier 

beschikbaar en kan ingezien worden door de handler. Deze papieren versies zijn beschikbaar 

op een centraal punt tijdens de competitiedag. 
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LEVELS- EN KLASSENINDELING 

SECTIE 6.1 – VERSCHILLENDE LEVELS EN KLASSEN 

Binnen elk level kunnen verschillende klassen worden doorlopen. 

 Level A – de afstand tussen de hindernissen is 2 meter in deze klasse. 

 Level B – de afstand tussen de hindernissen is 4 meter in deze klasse. 

 Level C – de afstand tussen de hindernissen is 6 meter in deze klasse. 

De klassen welke per level doorlopen worden zijn: 

 Beginnersklasse 

 Debutantenklasse 

 Masterklasse 

Iedereen start in level A Beginnersklasse, de doorstroom is dan als volgt: 

 Level A – Beginnersklasse 
 Level A – Debutantenklasse 
 Level A – Masterklasse 
 Level B – Beginnersklasse 
 Level B – Debutantenklasse 
 Level B – Masterklasse 
 Level C – Beginnersklasse 
 Level C – Debutantenklasse 
 Level C – Masterklasse 
 Veteranenklasse  

Aanmelden voor een bepaalde klasse kan naar eigen inzicht.  

Indien de handler een onderschatting heeft gemaakt in de prestaties van de hond, dan 
wordt er vanuit de organisatie bepaald na maximaal 3 competities dat er doorplaatsing 
plaatsvindt naar een passende klasse voor deze combinatie. 

Indien de handler een overschatting heeft gemaakt in de prestaties van de hond, dan wordt 
er vanuit de organisatie bepaald na maximaal 3 competities dat er terugplaatsing plaatsvindt 
naar een passende klasse voor deze combinatie. 

Doorplaatsing of terugplaatsing geschiedt altijd in overleg met de handler.  

Is eenmaal een keuze gemaakt voor het starten en is gebleken dat deze keuze passend is 
voor de combinatie in een bepaalde klasse, dan kan alleen nog door het meedoen aan 
competities zorgen voor doorplaatsing naar volgende klassen. Terugplaatsing is ook mogelijk 
op verzoek van de handler van de combinatie en kan alleen in overleg en middels 
goedkeuring van Hoopers Nederland plaatsvinden. De aanvraag en reden van terugplaatsing 
dient goed onderbouwd te worden en kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. 
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SECTIE 6.2 – LEVEL A 

De afstand tussen de hindernissen is 2 meter. 

Beginnersklasse –Indien deze 2 keer tijdens een competitie op verschillende dagen foutloos 

is gelopen, dan kwalificeert men zich voor de volgende klasse. 

Debutantenklasse – Indien deze 2 keer tijdens een competitie op verschillende dagen 

foutloos is gelopen, dan kwalificeert men zich voor de volgende klasse. 

Masterklasse – Indien deze 3 keer tijdens een competitie op verschillende dagen foutloos is 

gelopen, dan kwalificeert men zich voor het volgende level. 

In level A is het toegestaan om te belonen met spel of voer, mits dit voer niet op de grond 

wordt gegooid of aangeboden. Voer wordt altijd vanuit de handlers hand verstrekt. Een 

speeltje gooien als beloning mag alleen dusdanig dat omstanders of andere deelnemers hier 

geen hinder van ondervinden. De keurmeester kan hierin een bepaling maken en/of 

waarschuwingen uitdelen. Een waarschuwing welke wordt genegeerd kan diskwalificatie 

opleveren voor de competitie. 

SECTIE 6.3 – LEVEL B 

De afstand tussen de hindernissen is 4 meter. 

Beginnersklasse –Indien deze 2 keer tijdens een competitie op verschillende dagen foutloos 

is gelopen, dan kwalificeert men zich voor de volgende klasse. 

Debutantenklasse – Indien deze 2 keer tijdens een competitie op verschillende dagen 

foutloos is gelopen, dan kwalificeert men zich voor de volgende klasse. 

Masterklasse – Indien deze 3 keer tijdens een competitie op verschillende dagen foutloos is 

gelopen, dan kwalificeert men zich voor het volgende level. 

SECTIE 6.4 – LEVEL C 

De afstand tussen de hindernissen is 6 meter. 

Beginnersklasse –Indien deze 2 keer tijdens een competitie op verschillende dagen foutloos 

is gelopen, dan kwalificeert men zich voor de volgende klasse. 

Debutantenklasse – Indien deze 2 keer tijdens een competitie op verschillende dagen 

foutloos is gelopen, dan kwalificeert men zich voor de volgende klasse. 

Masterklasse – Indien deze 3 keer tijdens een competitie op verschillende dagen foutloos is 

gelopen, dan kwalificeert men zich voor het volgende level. 
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SECTIE 6.5 – COMBI PARCOURS: 

 Beginnersklasse – het parcours bestaat uit maximaal 15 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 8 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen. 

 Debutantenklasse – het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 10 hindernissen totaal zichtbaar staan en 

dat een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 

 Masterklasse – het parcours bestaat uit maximaal 25 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 12 hindernissen totaal zichtbaar staan en 

dat een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 

SECTIE 6.6 – HOOPERS PARCOURS: 

 Beginnersklasse – het parcours bestaat uit maximaal 15 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 8 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen. 

 Debutantenklasse – het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 10 hindernissen totaal zichtbaar staan en 

dat een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 

 Masterklasse – het parcours bestaat uit maximaal 25 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 12 hindernissen totaal zichtbaar staan en 

dat een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 

SECTIE 6.7 – TONNEN PARCOURS:  

 Beginnersklasse – het parcours bestaat uit maximaal 10 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 3 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen. 

 Debutantenklasse – het parcours bestaat uit maximaal 15 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 6 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 

 Masterklasse – het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 8 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 
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SECTIE 6.8 – TUNNELS PARCOURS: 

 Beginnersklasse – het parcours bestaat uit maximaal 8 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 4 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen. 

 Debutantenklasse – het parcours bestaat uit maximaal 10 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 6 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 

 Masterklasse – het parcours bestaat uit maximaal 15 te nemen hindernissen. Het 

parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 8 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat 

een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen. 

SECTIE 6.9 – VETERANENKLASSE 

De afstand tussen de hindernissen is 4 meter. 

De veteranenklasse is bedoeld voor honden van 9 jaar en ouder, honden die mindervalide 

zijn en honden met andere lichamelijke issues, welke middels een goedkeuring van de 

Dierenarts zonder onnodige lichamelijke belasting wel kunnen deelnemen aan deze sport. 

De looplijnen voor de parcoursen in de veteranenklasse zijn altijd dusdanig aangepast, dat 

de maximale hoek om te lopen 60 graden is. De tunnels liggen in dit parcours altijd recht en 

nooit in een kromming. Een tunnelparcours ontbreekt in de Veteranenklasse. Alleen een 

Hoopersparcours, Tonnenparcours en Combiparcours zijn toegestaan in deze klasse. In het 

Combiparcours wordt standaard gebruik gemaakt van 80 cm tunnels, welke zijn voorzien van 

antislipmateriaal aan de onderzijde. De tunnels zijn in de Veteranenklasse nooit langer dan 3 

meter. 

Aanmelden voor de veteranenklasse is voor iedereen een vrijblijvende keuze. Honden van 

alle leeftijden kunnen hieraan deelnemen, mits ze voldoen aan de standaarden van de 

veteranenklasse, dus ofwel de leeftijd ofwel een dusdanige lichamelijke toestand van de 

hond, waardoor deelnemen aan de reguliere klassen niet haalbaar is. 

SECTIE 6.10 – WISSELEN VAN HANDLER 

De indeling in klassen geschiedt op basis van de prestaties van de hond. Indien de hond 

wordt begeleid door een andere handler, mag deze in de reeds behaalde klasse starten. De 

klassen zijn dus hondgebonden. 

SECTIE 6.11 – DEELNAME ALGEMEEN 

Elke combinatie legt verschillende parcours af op de competitiedag: Combinatieparcours, 

Hoopersparcours, Tonnenparcours en Tunnelparcours (behalve Veteranenklasse). 
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BEOORDELINGEN EN DISKWALIFICATIES  

SECTIE 7.1 – BEOORDELINGEN 

Naast elektronische tijdswaarneming is er ook een analoge waarneming van de 

keurmeesters. Zij zien er op toe dat de deelnemers zich aan de spelregels houden.  

Naast de tijdswaarneming is er ook een beoordeling voor de handler en een beoordeling 

voor de hond van toepassing. Indien er fouten worden gemaakt door hond of handler, 

worden deze als strafpunten genoteerd.  

Een combinatie die foutloos een parcours uitwerkt gaat altijd boven de kortst gelopen tijd. 

SECTIE 7.2 – BEOORDELING VAN DE HANDLER 

De handler draagt passende kleding en geen scherpe voorwerpen of anderszins, welke 

schade kunnen toebrengen aan of hinder kunnen opleveren voor de hond, hindernissen en 

het veld. 

De handler dirigeert de hond vanuit de handlerspositie en mag minimale voetbewegingen 

maken.  

De handler behandelt de hond met respect en uit geen verbale of lichamelijke correcties. 

De handler behandelt mededeelnemers, andere honden, toeschouwers, keurmeesters en 

andere medewerker met respect en uit geen verbale of lichamelijke negatieve uitingen. 

Handlers vak en handlers stip 

De handler krijgt een vak van 100 x 100 cm ter beschikking om van daaruit de hond te 

kunnen sturen. In het midden van dit vlak bevind zich een handlers stip met een afmeting 

van maximaal 30 cm Ø. 

De handler kan een keuze maken in het gebruik van het hele vlak of van uitsluitend de stip. 

Dit hoeft niet van te voren kenbaar gemaakt te worden. Kiest de handler ervoor om gebruik 

te maken van de stip, dan is de aanraking van de handlers stip altijd met minimaal 1/3 van 

de voet van de handler. Er mag van voeten gewisseld worden op de stip. De handler houdt 

dan altijd contact met één voet aan de handlers stip. Voor rolstoelgebruikers geldt dat deze 

met het zitvlak boven de stip dient te blijven. 

De keuze om van de stip gebruik te maken levert bonuspunten op. Bij het niet voldoen 

tijdens de competitie aan de aanraking van de stip worden strafpunten toegekend. 
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SECTIE 7.3 – BEOORDELING VAN DE HOND 

De hond dient te allen tijde plezier te mogen beleven aan de sport. Ziet de keurmeester een 

afwijking in het lichamelijk bewegen van de hond, welke niet vooraf is vermeld en 

goedgekeurd, dan kan de keurmeester de competitie stilleggen en wordt er voor de 

gezondheid van de hond gekozen.  

Vertoont de hond gedrag wat kan wijzen op training met positieve correcties en beleeft de 

hond geen plezier aan de competitie, dan kan de keurmeester beslissen om de hond uit te 

sluiten voor deelname. 

De hond blijft aan de startpositie zitten, liggen of staan totdat de handler een startsignaal 

geeft. De keurmeester geeft een signaal aan de handler als deze mag starten. 

De hond draagt geen halsband of tuig of andere middelen tijdens de uitvoer van het 

competitieparcours. Aangelijnd begeleiden naar de startpositie is wel toegestaan. 

Indien de grootte van de hond het niet toelaat om gebruik te maken van de 60 cm Ø tunnel, 

dan wordt gebruik gemaakt van de 80 cm Ø tunnels voor deze hond. Vooraf kan door de 

handler de wens worden uitgesproken om gebruik te maken van de 80 cm Ø tunnel en start 

de hond later in de competitie. De beoordeling hiervoor kan worden bijgesteld door de 

keurmeester. 

SECTIE 7.4 – BONUSPUNTEN EN STRAFPUNTEN 

Een combinatie kan bonuspunten en strafpunten krijgen. Tezamen met de tijdwaarneming 

vormt dit de uiteindelijke uitslag van de competitie.  

Bonuspunten 

Een combinatie kan bonuspunten verkrijgen door: 

 De handler dient met 2 voeten contact te blijven houden met de stip. Hiervoor kan 

vooraf worden gekozen door de handler. (10 punten)* 

 De handler dient met 1 voet contact te blijven houden met de stip, waarbij 1/3 van de 

voet contact dient te houden en waarbij van voet mag worden gewisseld. Hiervoor kan 

vooraf worden gekozen door de handler. (5 punten)* 

 De hond zonder lijn of andere hulpmiddelen begeleiden naar de startpositie. (5 punten) 

 De hond blijft stil zitten, liggen of staan op de startpositie totdat het startsignaal door 

keurmeester aan de handler wordt gegeven en de handler het startsignaal aan de hond 

heeft gegeven. (10 punten) 

 Een compleet foutloos afgelegd parcours door de hond en zonder aanraken van de 

hindernissen. (10 punten) 
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* De handler kiest vooraf om de bonuspunten te kunnen scoren. Bij elke overtreding hiervan 

wordt 5 punten in mindering gebracht. Kiest de handler voor de 10 punten bonus van 2 

voeten op de handlers stip en overtreed deze dit 3 maal, dan worden in totaal -5 punten in 

mindering gebracht. 

Strafpunten 

Een combinatie kan strafpunten krijgen door: 

 De handler die tijdens het uitvoeren van het competitieparcours de randen van het 

handlers vlak aanraakt. (-5 punten) 

 De handler die tijdens het uitvoeren van het competitieparcours buiten de randen van 

het handlers vlak komt. (-10 punten) 

 De handler die de hond in een zit of lig dwingt door de lijn strak te trekken of de hond 

aan te raken. (-10 punten) 

 De handler geeft verbaal correcties tijdens het uitvoeren van het competitieparcours of 

bij het begeleiden van de hond naar de startpositie of bij het begeleiden van de hond bij 

het verlaten van het competitieveld. (-10 punten) 

 De hond blijft niet op de startpositie en de handler gaat terug om de hond opnieuw in 

de startpositie te zetten. ( -10 punten) 

 De hond gooit een hindernis om tijdens het lopen van het parcours. (-5 punten) 

 De hond weigert een hindernis. (-5 punten) 

 De hond slaat een hindernis over (-5 punten) 

 De hond neemt een hindernis in de foutieve volgorde (-5 punten) 

 De hond verlaat zelfstandig het competitieveld (-10 punten) 

SECTIE 7.5 – DISKWALIFICATIES 

Een combinatie kan worden gediskwalificeerd: 

 De handler geeft fysieke correcties tijdens het betreden van het competitieveld, tijdens 

het begeleiden van de hond naar de startpositie of tijdens het begeleiden van de hond 

bij het verlaten van het competitieveld. 

 De handler geeft verbale correcties tijdens de uitvoer van het competitieparcours bij 

een verkeerde keuze van de hond, waardoor de hond hier hinder van ondervindt.  

 Het negeren van een aanwijzing van de keurmeester. 

 De hond heeft te veel stress van de competitie(dag) en beleeft geen plezier aan de 

competitie. Dit kan ook door de handler zelf worden aangegeven. 

Bovenstaande diskwalificaties worden bepaald door de keurmeester. 

Naast de diskwalificaties door de keurmeester kunnen er ook algemene diskwalificaties 

plaatsvinden. 
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Een combinatie kan worden gediskwalificeerd: 

 De hond ontlast of urineert op het competitieveld. 

 Een totaal van 15 of meer strafpunten 

 Voer of speeltje meenemen in het competitie veld (behalve in Klasse A) 

 Een onjuist startnummer dragen en/of het niet duidelijk zichtbaar dragen van een 

startnummer. 

 Het verplaatsen of aanraken van hindernissen tijdens het verkennen van het parcours 

door de handler. 

 Het verplaatsen of aanraken door de handler van de hindernissen als deze zich naar de 

handlers positie begeeft. 

 De hond verlaat 3 keer zelfstandig de startpositie zonder aanwijzing van de handler. 

 De handler behandelt de keurmeester, andere medewerkers of andere deelnemers 

respectloos en onbehoorlijk. 

Bij een diskwalificatie gedurende het uitvoeren van een parcours mag het parcours worden 

uitgelopen, mits de keurmeester dit goed bevindt. 


