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Waak en verdediging P 2
Transport van de aanvalsman
Het transport dient onaangelijnd te gebeuren, de aanvalsman mag niet lopen met uitzondering
van de vluchtpoging. De begeleider kiest de manier van transport (voorwaarts, zijwaarts of
ruggelings). De positie van de begeleider is tot aan de vluchtpoging maximum één meter van de
aanvalsman. Bij het vertrek mag de begeleider de hond één duidelijk bevel geven. Tijdens het
transport mag er door begeleider geen teken, lichaamssignaal of stemcorrecties gegeven worden.
Praten tegen de aanvalsman word bestraft als bijbevel. Bij de duidelijke vluchtpoging (maximum
één vluchtpoging) van de aanvalsman dient de begeleider zijn hond te laten aanvallen. Op het
ogenblik van de vluchtpoging moet de begeleider blijven staan. De begeleider moet op teken van
de keurder zijn hond laten lossen, de hond moet bij de aanvalsman blijven. Op teken van de
keurder mag de begeleider naar de aanvalsman gaan en de transport hervatten. De hond moet
zelfstandig werken. Als het bevel om te lossen komt moet de aanvalsman stoppen met bewegen.
(wedstrijdprocedure )Er mogen door de begeleider geen hulpmiddelen gebruikt worden tijdens de
oefening. Er mag maximum één aanvalsman gebruikt worden.
Beoordeling
Maximum te behalen punten 60

- 60 punten: a) niet aanvallen na drie tellen tijdens vluchtpoging.

b) begeleider voor de vluchtpoging meer dan één meter van de
aanvalsman
c) gebruik hulpmiddelen, moedwillig aanraken of dreigende houding naar de
hond.
d) hond valt aan voor vluchtpoging.
e) speler volgt de juiste wedstrijdprocedure (richtlijnen) niet voor het transport.
- 30 punten: f) hond lost niet na het vijfde bevel.
- 20 punten: g) hond lost beet tijdens vlucht en bijt niet meer.
- 10 punten: h) bij duidelijk zichtbare aarzeling of bevel bij vlucht. (punten voor een bijbevel
worden afgetrokken)
- 5 punten: i) hond lost en bijt terug tijdens vlucht (per keer) .
j) hond meer dan twee meter van de aanvalsman na bevel om te lossen.
k) hond doet behoefte (per keer) .
l) hond bijt na (per nabeet na bevel tot lossen).
- 3 punten : m) hond verpakt tijdens het bijten tijdens transport.(eenmalig)
n) per extra bevel om te lossen, met een maximum van vijf tellende
vanaf het eerste bevel.
o) bijbevelen (teken, lichaamssignaal, stemcorrectie) tijdens transport.

