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De heer BOISSEAU biedt zijn beste wensen aan alsook in naam van de SCC aan alle
deelnemers van dit seminarie.
De heer BOISSEAU verontschuldigt de heer SCHWARTZ voorzitter van de CUN alsook de
heer JANSEN voorzitter van de CU/FCI beiden weerhouden wegens andere verplichtingen.
Dit seminarie heeft tot doel de keuringen te harmoniseren, en mag in geen enkel geval de
reglementering wijzigen nog strafbepalingen toevoegen die niet bestonden, de geest van de
Mondioring dient bewaart te worden met als doel, de bekwaamheid van de hond, de kwaliteit
van de africhting, de beheersing van de geleider over de hond en het genetisch patrimonium
van de hond.
De mondioring is een competitie ten dienste van de hond en niet een competitie tussen
keurmeesters.
De heer BOISSEAU bedankt de Franse federatie voor het ter beschikking stellen van zijn
lokalen, de federatie ondersteunt het gebruik van de hond en deze manifestatie van vandaag
toont dit duidelijk aan.
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Er wordt aan herinnerd:
- alle geleiders dienen aanwezig te zijn bij de voorstelling van de proefhond en in een
behoorlijk voorkomen.
- het gebruik van beloning (voedsel en/of speeltje) is verboden en leidt tot uitsluiting.
Vervolg lezing van de reglementering :
Voor alle oefeningen, de voorbereiding voor de 3 meterlijn (1e vertrek) dient discreet en vlug
te gebeuren.
Voor de oefening volgen :
 In de reglementering is vermeld dat de volgoefening simpel dient te zijn (3
veranderingen van richting, rechte of scherpe hoeken en een keer en met twee stops ).
 De volgoefening moet zich evenwel aanpassen aan het thema van de wedstrijd en met
de aangepaste moeilijkheden per categorie zonder evenwel in overdrijving te gaan (het
mag geen agressie worden op de hond) .
 Voor de oefening vooruit:
 Indien er een bevel is voor overschrijding van de lijn en de hond gaat verder en
overschrijdt de lijn, gezien de Mondioring een Internationaal programma is, weet de
keurmeester niet of het een terugroep of bijbevel vooruit is dus (-4) bijbevel.
 Bij overschrijding van de lijn door de hond gaan de 20 sec. voor de terug in, indien de
geleider wacht met terugroepen (- AH)
 Voor de oefening houdingen:
 De hond die ronddraait op zijn as gedurende de oefening houdingen (-AH)
 De hond die een1/2 meter vooruit komt op de 1e houding dan een 1/2 meter terugwijkt
dan opnieuw 1/2 meter vooruit en opnieuw een 1/2 meter terugwijkt en op het einde
van de oefening zich op zijn plaats bevindt (-AH)
 De hond die 1/2 meter vooruitkomt en niet terugwijkt – 0,5 AH oefening niet perfect .
Er wordt verduidelijkt zolang de commissaris of keurmeester de volgende houding NIET
heeft aangeduid (stem of beeld), MOET de hond de voorgaande houding aanhouden,
indien de hond deze verlaat MOET de geleider deze opnieuw bevelen.
Indien de volgende houding is aangeduid en de hond beweegt en neemt de volgende
houding aan (de aangeduide) voor bevel, verliest hij deze houding wegens voortijdig.
Er wordt aan herinnerd dat het gebruik van de afbeeldingen (triangle of foto’s) om de
houdingen aan te geven sterk wordt aanbevolen.
Voor de oefening weigeren van voedsel :
 Bij aanvang van de oefening is de houding van de hond « liggend » niet in het
reglement beschreven teneinde tot een harmonisering in keuren te komen moet de
hond in « liggen » achtergelaten worden bij aanvang.
 Indien de hond de zithouding aanneemt na de eerste worp of aanbieding = geen
bestraffing.
 Er wordt aan herinnert dat het reglement de mogelijkheid biedt om ofwel te werpen
ofwel aan te bieden.
1. Indien een stuk voedsel in de geopende muil van de hond wordt geworpen en op dit
ogenblik : Indien de hond het onmiddellijk uitspuwd = geen bestraffing ;
2. Indien de hond het opeet of likt = 0 op de oefening
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Er wordt aan herinnerd dat « beenderen » gevaarlijk zijn en dat rauw varkensvlees (kan drager
zijn van het aujeszky virus) dodelijk kan zijn voor de hond.
Voor de oefening aanbrengen van een geworpen voorwerp:
Geen bestaffing indien de geleider beweegt na vertrek van de hond ( hond rug naar geleider))
 Bij de terugkeer van de hond indien de geleider beweegt, zal dit beschouwd worden
als onregelmatig bevel (-12).
Voor de oefening identificatie van een voorwerp (blokje- houtje):
 De geleider zal « het blokje » nemen en het gedurende 5 seconden in de hand houden
en het dan zonder aan de hond te tonen in zijn zak steken. Het is verboden zijn hand in
de zak te steken terwijl hij zich naar de plaats waar het moet geplaatst worden begeeft.
 Niet vergeten de « blokjes-houtjes » te vervangen die de hond heeft aangeraakt bij
zijn identificatie en deze te verwijderen van de andere « blokjes ».
 De hond die 2 « blokjes » in de muil terugbrengt (het juiste en een ander) = totaliteit
van de verdiende punten maar (-AH)
Voor de oefeningen sprongen:
 Ieder niet gebonden bevel zal beschouwd worden als een bijbevel tot springen (-5)
 Indien de geleider alvorens plaats te nemen in de winkelhaak (onderweg naar) aan de
sprong een gebaar maakt van een bal of voorwerp werpen zal dit beschouwd worden
als training met als gevolg = 0 op deze oefening.
 Indien de geleider, na toelating tot het geven van het bevel tot springen, een kort
gebaar maakt gelijktijdig met de stem = stem en gebaar (-2). Een uitdrukkelijk gebaar
of geste, zelfs samen met de stem gegeven, zal beschouwd worden als een bijbevel tot
springen (-5).
De haag:
 Het reglement vermeldt: « in geval van missing of weigeringen bij de terugsprong, zal
de geleider de hond terugplaatsen op exact de plaats waar hij blokkeerde… » men zal
de geleider toestaan zijn hond te plaatsen op een plaats vanwaar hij kan springen.
De lengtesprong:
 De afmetingen van het kader en sleutel (hoogte en breedte) moeten conform de
reglementering Mondioring zijn. Men zal wel baren in licht metaal of PVC
toegelaten.
Voor de oefeningen met pakwerk :
Voor alle frontaanvallen de HA zal de hond attent maken met de stok
Na het vertrek van de HA (start werking), indien de geleider nog een bevel tot blokkeren
geeft= belet voortijdig vertrek = (-10) et (-5 à l’AG)
Frontaanval met hindernis:
 Indien de hond de hindernis ontwijkt (onrechtstreeks) zal de hond bestraft worden op
het gedeelte « bijten » (-15 en III, -10 en II)
 Een hond die niet meer in beet is op het einde van de oefening en de geleider roept
terug voor toelating van de keurmeester verliest de 10 punten van de terug + de
seconden niet in beet.
 De hond vooruitkruipt aan het vertrek = -1 punt per meter tot 10 meter, nadien wordt
het beschouwd als voortijdig vertrek voor toelating (-10 + -5 AH)
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Frontaanval met toebehoren:
 Het is voor de HA verboden ter hoogte van de handen bescherming op het toebehoren
(accessoire) te hebben, (vb : vormen van goot, schede, handschoenen)
 Het toebehoren dient niet TE volumineus en doorschrijdbaar te zijn, het moet dezelfde
vorm en volume behouden van het begin tot het einde van de wedstrijd ( een doublure
voorzien).
 Indien het toebehoren een handvat heeft, mag dit de breedte van de de hand niet
overschrijden.

Het opzoeken:
1. Bij het ontdekken van de HA, de hond die, zonder te hebben aangeblaft (verwittigen),
inbijt en gedurende 15 sec in beet blijft zal volgende punten verliezen -10pts geen
blaffen (+ -5 à L’AG bijt), de keurmeester zal na 15 sec. bijten de geleider vragen tot
op 3 meter van de verbergplaats van de HA te komen. Elk bijbevel tot lossen zal
bestraft worden (-2 per B.B) .
2. Indien de hond niet lost na 30 seconden (zodra de geleider op 3 meter is) de geleider
en de hond dienen het terrein te verlaten (30 sec. regel).
3.
Indien de hond lost, mag de geleider de opleiding bevelen.

Bekendmaken aan de geleiders dat bij de ontdekking van de HA, de geleider tot op 3
meter moet komen op een vast punt aangeduid op 3 meter van de verbergplaats alleer de
HA te vragen uit de verbergplaats te komen.
 Indien het terrein niet goed is afgesloten of iemand heeft een poortje opengelaten en
de hond verlaat het terrein:
De keurmeester zal de chrono op pause zetten en zal teken doen aan geleider, die op zijn
plaats blijft, om zijn hond op te roepen. Eenmaal de hond terug op het terrein zal de chrono
opnieuw aangezet worden. Geen bestraffing.
 Indien het terrein degelijk is afgesloten en de hond verlaat het terrein:
De keurmeester zal de chrono NIET op pause zetten, en zal teken doen aan geleider, die op
zijn plaats blijft, om zijn hond op te roepen :
1. Indien de hond opnieuw vertrekt en zoekt zonder bevel tot zoeken (heropzending)
geen bestraffing
2. Indien er een bevel tot zoeken gegeven wordt = (heropzending)= -10
 Er wordt aan herinnert dat de gang van de HA natuurlijk moet zijn, zonder dreiging en
provocatie.
 Hindernissen die deel uitmaken van de afleiding mogen gebruikt worden gedurende de
opleiding, maar mogen in niet meer dan 2 pogingen voorkomen, de HA moet zich niet
extreem focussen op deze hindernissen, hij mag maximum 3 keer elke hindernis
overschrijden alleer zijn poging tot vluchten te ondernemen. De keurmeester mag de
HA er atent op maken na de 2e overschrijding dat hem nog enkel 1 poging rest.
 Indien de meters vlucht meer zijn dan 30 meter blijft de hond de punten van de
ontdekking behouden.
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Verdediging van de geleider
Na de handdruk zal men onderscheid maken tussen een snelle vluchtige heimelijke beet en
een duidelijke beet (op de HA die zal aanvallen !). De bestraffing zal dan -2 zijn en niet -2/m
tot de plaats van de agressie.
 De hond die zijn bewaking gedurende 5 seconden uitvoert maar terugkeert op de
« klaxon » d.w.z. onmiddellijk na toelating van de keurmeester maar voor terugroep
van de geleider (-2) op de bewaking.
 Er wordt herinnert dat na de handdruk de 2è HA ( de valse) , zich nooit op min dan
3m van de geleider mag bevinden in afleidingsfases met provocatie.
Bewaken van het voorwerp
 Het voorwerp zal op de voorbereidingslijn geplaatst worden op 3 m van de circel van
de 5 m.
 Indien het voorwerp 10 meters wordt verplaatst = einde oefening.
De heer BOISSEAU bedankt alle aanwezige keurmeesters voor hun deelname en actieve
medewerking, het was een vruchtbare dag dank zij de vele uitwisselingen van ervaringen.
Een samenvatting zal aan alle deelnemers worden toegestuurd.
Vertaling naar het Nederlands Valeer Linclau, ingeval van twijfel is de originele Franse tekst
doorslaggevend.
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