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7. Als halsbanden zijn toegestaan: 

• Normale halsbanden met een maximale breedte van 3,0 cm en voorzien van gesp. 

• Halfcheck 
 

Halsbanden, slipkettingen, met spijkers of stekels, evenals elektrische halsbanden of 
dummy’s daarvan en andere middelen om de hond beperkingen op te leggen, of zaken 
die daar op lijken, zijn verboden. 

 Dit verbod start bij aanvang van de wedstrijd en duurt tot het einde van de wedstrijd. 
  
 

8. Hondengedrag, diskwalificatie en uitsluiting 
 Een hond die op enig moment tijdens de wedstrijd (voor, tijdens of na de eigen 

oefeningen) een andere hond of deelnemer bijt of probeert te bijten of aanvalt of 

probeert aan te vallen, zal worden gediskwalificeerd. Alle behaalde punten komen te 

vervallen, zelfs al had de desbetreffende hond alle oefeningen al volledig uitgevoerd. 

Bij een meerdaagse wedstrijd geldt de diskwalificatie voor alle wedstrijddagen.  

Het incident dient te worden vermeld in het logboek van de desbetreffende hond. 

Tevens dient een rapport te worden opgemaakt en te worden gestuurd naar de 

Kennelclub van het organiserende land evenals de Kennelclub van het land van 

herkomst van de hond. Bij nationale wedstrijden naar de Commissie FCI Obedience. 

Nationale reglementen kunnen aanvullende maatregelen bepalen met betrekking tot de 

afhandeling van dergelijke incidenten. 

 Diskwalificatie en uitsluiting 
Wanneer een combinatie i.v.m. agressief gedrag van de hond dan wel ongewenst 
gedrag van de deelnemer gediskwalificeerd wordt, dient deze combinatie het 
wedstrijdterrein te verlaten. Dus ook overgaan op een trainingswedstrijd is níet 
toegestaan. Deze combinatie wordt voor de betreffende wedstrijd uitgesloten van 
deelname. 

  
 Diskwalificatie zónder uitsluiting en diskwalificatie mét uitsluiting 

We maken onderscheid in diskwalificatie mét uitsluiting en diskwalificatie zónder 
uitsluiting. Wanneer een combinatie wordt gediskwalificeerd omdat de hond bijv. de 
ring verlaat, de ring bevuilt, de handler de ring betreedt met een speeltje (niet zijnde 
een training), enz. mag de handler overgaan op een training en hoeft niet het 
wedstrijdterrein te verlaten. Echter deze wedstrijd telt niet meer mee voor het NK, ook 
de eventueel reeds behaalde punten op desbetreffende wedstrijd vervallen. 

 Tijdens titelwedstrijden geldt dat in geval van diskwalificatie alle punten vervallen en  
de wedstrijd wordt beëindigd. (dus geen training, geen 2e wedstrijd) 

 
 
12. In de beginnersklasse en in klasse 1 mag de handler de ring betreden met de hond 

aangelijnd. Tijdens de oefeningen moet de handler de riem uit het zicht van de hond 
opbergen. Het is ook toegestaan dat de handler de riem achterlaat bij de ingang van de 
ring.  

 Voor de beginnersklasse geldt dat de hond tussen de oefeningen aangelijnd mag 
worden indien de start van de volgende oefening meer dan ca. 5 meter verwijderd is 
van het einde van de voorgaande oefening.  

 Voor klasse 1 geldt dat de hond niet aangelijnd blijft gedurende het programma. 
 Na de laatste oefening mag de hond in de beginners worden aangelijnd. 
 Vanaf de uitgang van de ring moet de hond worden aangelijnd. Dit geldt voor alle 

klassen. 


