Belgische Herders: Voorstel tot selectie 2011 - 2016
Algemene beschouwingen:
De Nederlandse tekst is de officiële. De Franstalige versie is slechts een vertaling. Bij eventuele conflicten /
nuanceverschillen primeert de Nederlandstalige tekst.
Jury : leden van de Selectiekern van de fokcommissie voor Belgische herders
- Alle honden moeten identificeerbaar en minstens 12 maanden oud zijn op de dag van de Selectie.
- Alle honden moeten “uitmuntend” behalen voor het onderdeel schoonheid van de Selectie en 75 punten op
100 voor het onderdeel karaktertest.
- De Selectie begint met het onderdeel Schoonheid.
- Nadat àlle honden, individueel, zijn gekeurd, wordt de Selectietest aan gevangen, zonder, vooraf, de
schoonheidskwalificaties bekend te maken.
- Alle honden moeten aan de leiband gehouden worden ( 1 m. zonder strop )
Voor het deel karakter gebeurt de verdediging altijd als laatste oefening. De volgorde van de andere oefeningen
heeft geen belang. Dit om mechanisatie te vermijden. Toch moet er minstens één oefening zijn tussen de
vuurschoten en de verdediging.
Programma
Max aantal punten 100
A. Sociabiliteit
Het doel is de evenwichtige honden in het licht te brengen en bange en/of agressieve honden te bestraffen of
uit te sluiten.
1. voorstelling 10
a. De hond wordt zoals op een tentoonstelling voorgesteld
b. Een lid van de jury controleert de identificatie en betast de hond .
c. De geleider mag het hoofd van de hond vasthouden.
Straf :
De hond probeert te bijten : uitsluiting
De hond is agressief of bang / angstig : uitsluiting
De hond is geïrriteerd of argwanend : naar inschatting door jury
2. Zelfvertrouwen in aanwezigheid van vreemden : 10
De hond wordt door een persoon, door de organisatoren te voorzien, aan een touw gehouden. Deze houdt de
hond bij zich terwijl de geleider, met het uiteinde van het touw in de hand, in het midden van een groep van 4
personen gaat staan. De personen vormen een vierkant ( 1 m 50 ) en staan stil. De verantwoordelijke laat de
hond los en de meester roept de hond, op het signaal van de jury. De hond mag noch bang noch agressief
reageren t.o.v. de vreemden. De geleider mag zijn hond drie keer roepen zonder bestraft te worden. Tijd : 40
seconden na signaal
Straf
Agressief, gevaarlijk, angstig: uitsluiting
Komt het vierkant niet binnen uit angst: uitsluiting
Komt vierkant niet binnen ( andere reden ) : -10
Aarzelt om het vierkant binnen te komen, onrechtstreeks: -1 tot -6
Komt het vierkant binnen: staart onder de buik / gedrukt: -1 tot -6
3. Aanvaarden dat vreemden bewegen : 20
3.1 De hond en de geleider volgen een, vooraf bepaald, traject. Een fietser komt hen tegemoet, rijdt achter de
geleider en hond door en rijdt dan terug voorbij. Bange of agressieve honden worden uit gesloten.
3.2 Een burger komt van achter een donker scherm, zonder dreiging of vluchtbeweging , hij kruist de weg van de
geleider en hond op ongeveer 2 meter afstand voor de combinatie.
Straf
Aanval of vlucht : uitsluiting
De hond gaat achteruit , springt opzij , probeert te vluchten of aarzelt : volgens de graad van ernst bestraft

4 . Auditieve stimulatie : 10
Hond en geleider lopen in een kring, op een afstand van 3 meter, van een motor (bromfiets , grasmaaimachine,
zaagmachine,…) De hond moet aan de binnenkant van de kring lopen.
Straf
De hond verandert van zijde: wordt beoordeeld
Wantrouwige houding: wordt beoordeeld
Trekt aan de leiband om weg te gaan : wordt beoordeeld
Vluchtpoging: uitsluiting
Valt het voorwerp en of de gebruiker aan: uitsluiting
Algemene houding: wordt beoordeeld
B. Vuurschoten 6 mm 20
Een vuurschot wordt, voor de hond, op 20 meter afstand van de hond, in beweging, gelost ; een tweede 10
meter voor de hond. De ringhulp, die de schoten afvuurt, doet dit achter de rug en naar de grond gericht.
De punten zijn zo verdeeld : a = 5 p. / b = 15 p.
De hond mag verbaasd zijn zonder bestraft te worden maar hij moet onmiddellijk kalm zijn. Een bange,
agressieve of vluchtende hond die geen 10 op 20 haalt wordt uitgesloten.
C.De verdediging : 30
Algemene beschouwingen
Alles moet zo gebeuren dat het natuurlijk schijnt. Het verrassingseffect moet bewaard blijven. Een dreigende
houding / uitstraling vanwege de aanvaller, bij de “overval”, is vereist. Toch mag de hond zelf niet worden
aangevallen, bij de verdediging, noch ontweken.
De hond moet aantonen dat hij zijn geleider effectief kan verdedigen. Hij moet bijten en vasthouden gedurende
3 (drie) seconden. De aanval mag niet langer dan 7 (zeven) seconden duren ( reactie van de hond inbegrepen ).
Het doel is de gewenste tussenkomst van de hond, zijn moed, zijn trouw en zijn betrouwbaarheid voorop te
stellen.
1. Beschrijving.
Een man komt van achter een dicht scherm (natuurlijke of kunstmatige haag, die echter niet aan de situatie in
de ring herinnert ) op het ogenblik dat de geleider en de hond het scherm naderen, op 2 meter . De man draagt
beschermingskleren ( jas + broek ) van een neutrale kleur, zonder losse delen. Hij mag de hond niet bedreigen,
noch hinderen, noch ophitsen. De man draagt latten van ongeveer 90 cm die hij over de hond beweegt zonder
de hond aan te raken. De geleider mag vragen dat de latten niet gebruikt worden. ( - 15 p. )
De man valt de geleider aan (duidelijk, maar zonder de hond overdreven op te hitsen of te bedreigen )
gedurende max. 5 seconden. - met beide handen op ellebooghoogte ( niet aanbieden tot bijten ) totdat de
hond bijt of gedurende 5 sec (vijf) maximum. Als de hond dan niet bijt wordt er een einde aan de oefening
gemaakt . Zodra de hond bijt - maar niet vroeger - mag de geleider zijn hond aanmoedigen tot aan het einde
van de oefening. Na het neutraliseren van de aanvaller dient de hond, zelfstandig (minimaal na 3 seconden ) of
op bevel, te lossen en, hoe dan ook, terug onder controle van de geleider te komen.
Straf.
Men zal eerst en vooral de punten evalueren in functie van de hierboven beschreven doeleinden. De hond moet
karaktervol en moedig bijten. Met technische kenmerken wordt geen rekening gehouden.
-

De hond aan moedigen, waarschuwen of ophitsen voor de aanvaller te voorschijn komt : - 15
Hetzelfde doen voor de aanval : - 10
Verdediging zonder stokken, op vraag van de geleider: - 15
Loslaten en opnieuw bijten ; telkens – 5 + straf in overeenstemming met de doeleinden van de Selectie.
De hond die maar één beet geeft krijgt maar 5 punten.
Niet lossen na 15 seconden: - 15
Verdedigen

Moedig
1 seconde 10 p.
2 seconden 20 p.
3 seconden 30 p.

Flauw
5 p.
10 p.
15 p.

