Afspraken gemaakt op de CWH Africhtingkeurmeestervergadering van 29-01-2012
1. Er mag pas een beloning gegeven worden aan de hond als de combinatie het veld verlaten heeft. Deze
beloning mag natuurlijk niet door de geleider bij zich gedragen worden tijdens het voorbrengen van de hond.
2. De groep bij de afdeling B moet in beweging zijn bij IPO-I , -II en -III, bij het VZH is de groep niet in beweging.
3. Net als bij IPO-II en -III komt de pakwerker bij IPO-I voor de aanval vanuit de beweging in looppas uit het
verstek.
4. Voor het inzetten van het zijtransport moet de hond naast de pakwerker gebracht worden, De pakwerker
mag dus niet gesommeerd worden naast de hond te gaan staan, door deze afspraak is dia 26 van de PP
Presentatie aangepast.
5. Na het afmelden bij het pakwerk moet de hond vrijvolgend meegenomen worden naar de plaats van
bespreking. De pakwerker blijft dus staan en verlaat pas op teken van de keurmeester in gewone pas het veld.
6. Als in de beoordeling van het pakwerk de DZB beoordeling "Voldoende" is, kan het puntentotaal maximaal
79 bedragen.
Het volgende bericht is verspreid door de CWH n.a.v. dezelfde keurmeestervergadering.
Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de bijeenkomst van 29-1-2012 is aangepast in examenreglement:
Blz. 12
Bij examens mag met één PW gewerkt worden. Vanaf 7 honden, in één klasse, dient met twee pakwerkers te
worden gewerkt. Bij grotere evenementen zoals bijvoorbeeld ABC wedstrijden, kwalificatiewedstrijden,
kampioenschappen enz. zijn steeds twee A en/of B pakwerkers verplicht. Een met de HG in huiselijke
gemeenschap levende PW mag tijdens alle evenementen ingezet worden.
Blz. 62
Dubbele tekst verwijderd.
Blz. 86 Toelatingseis Sph-2:
Op de dag van het examen moet de hond 18 maanden oud zijn en het certificaat VZH conform de nationale
regels van de Raad van Beheer hebben behaald. De nieuwe versie is reeds op de site geplaatst en op de pagina
nieuws zijn bovenstaande punten vermeld.

