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Tijdens de AK bijeenkomst van 26 januari 2014 zijn een aantal zaken verduidelijkt: 
 

 

 Afbreken afd. B.                                                                                                                        
Afgesproken wordt dat als een hond dusdanig hectisch is dat op dat moment getwij-
feld wordt aan het wezen en/of karaktereigenschappen van deze hond, diskwalificatie 
dient te volgen. Het feit dat de afliggende hond nadeel ondervindt, heeft hier in 
principe geen invloed op. Het moet echter beslist geen heksenjacht worden en niet bij 
ieder piepje moet hier direct moeilijk over worden gedaan. Het blijft een afweging die 
de keurmeester op dat moment maakt. 

 
 

 Wat is speurklaar?                                                                                                           
Speurklaar wil zeggen dat de 10 meter speurlijn bij het aanmelden uitgerold en beves-
tigd moet zijn daar waar deze ook bevestigd zal zijn tijdens het speuren. (speurtuig of 
ketting of buttscher). Met andere woorden de speurlijn mag na het aanmelden niet 
meer losgemaakt worden. Na het aanmelden kan de hond verder voorbereid worden 
op het speuren. Een geleider mag tot kort voor het piket zijn hond aan de korte lijn 
houden en deze daar aflijnen. De speurlijn mag niet meer worden losgemaakt maar 
mag nog wel onder de voor en/of achterpoten door worden gedaan. 
 
 

 Wanneer worden punten afgetrokken voor een niet correcte aanzet?                                
Als een hond de eerste balk intensief en correct zoekt, mag geen punt worden 
afgetrokken voor de aanzet. Dit betreft dus de intensiviteit van het lucht opnemen op de 
aanzet. Een niet correcte aanzet doordat bv de HG te vroeg meeloopt blijft natuurlijk een niet 
correcte aanzet en moet bestraft worden. 
 

 Mag een AK in afd. A tegen een geleider zeggen dat hij zijn lijn moet laten vallen?         
Ja, dit mag als de hond meer dan een lijnlengte van het spoor af wil en de geleider hem 
tegenhoudt. Er kan ook worden gezegd dat de hond moet worden gevolgd maar dat 
ligt aan het feit of er nog een uit te lopen spoor naast ligt. 
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 Is het strafbaar als een hond traag afgaat bij het vinden van een voorwerp?                   
Het afgaan bij een voorwerp moet passen in het beeld van de zoekende hond. Ook hier 
is weer de kern dat het voorwerp overtuigend moet worden verwezen. Met andere 
woorden: de hond moet kunnen selecteren. 
 
 

 Wat is nu precies een schakelketting?                                                                                      
De CWH geeft een definitie van een schakel. Een schakelketting is een ketting waar een 
karabijnhaak door de schakels kan worden gestoken. Alle andere kettingen zijn rijgket-
tingen en dus verboden. 

 
 

 Kan een stille bewaking worden bestraft?                                                                              
Een stille bewaking is geen enkel probleem mits de hond een zekere spanning naar de 
pakwerker toont. Een hond die plichtmatig voor de pakwerker zit kan dus hiervoor 
worden bestraft. Het oordeel is aan de AK. 

 

 


