
 
RICHTLIJN UITVOERING PAKWERK FOKGESCHIKTHEIDSKEURING  
 
ONDERDEEL 1: Overval uit verstek 
  
De geleider gaat met zijn aangelijnde hond naar de startpositie. De startpositie bevindt zich op 
ongeveer 30 passen voor het verstek en is d.m.v. een markeringsteken aangegeven. De geleider 
neemt de beginpositie in en op teken van de keurmeester volgt hij met zijn hond richting het 
verstek. 
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 Uiterlijk de laatste 15 pas (voor tweede markeringsteken)  lijnt hij de hond af. Hierbij is eventueel 
een nieuwe beginpositie met aan de voet nemen toegestaan. ) 
 
Vervolgens gaat  de geleider met zijn VRIJ VOLGENDE hond in een aangegeven rechte lijn naar 
de aangewezen schuilplaats. 
 
AANVAL (OVERVAL) OP GELEIDER EN HOND 
Wanneer de geleider en/of hond  de schuilplaats op ruim 5 pas zijn genaderd, verlaat de 
pakwerker op teken van de KM zijn schuilplaats met bedreiginggeluiden en opgeheven stok in een 
voorwaartse vlucht in een hoek van ongeveer 30o /40o in de richting van de keurmeester waarbij 
de hond als het ware gepasseerd wordt. Hier is géén rechtstreekse bedreiging op de hond.   
 
De vluchtlijn bedraagt ten opzichte van de geleider ongeveer 30 a 40 graden. Zie schema. 
Wanneer de hond heeft ingebeten zet de pakwerker de overval op de hond in zoals bij VH 1. 
(afweer/belastingsfase)  Bij deze overval moet de hond twee stokslagen krijgen op minder 
gevoelige lichaamsdelen. Tijjdens het inbijten en gevecht is aanmoediging van de  
hond door de geleider toegestaan. 
Op teken van de KM stopt de PW het gevecht, en blijft rustig staan. 
De geleider mag zijn hond na een teken van de KM ophalen, en mag de hond aanlijnen. 
 
Ø Indien de hond loslaat of niet inbijt zet de PW zijn actie voort. De KM bepaalt wanneer het 

gevecht moet stoppen. 
 
De hond die zich laat verjagen of in het geheel niet inbijt wordt voorlopig ongeschikt verklaard of  
teruggesteld.                                          
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ONDERDEEL 2:  Afstand 
 
De uitvoering blijft zoals wij deze gewend zijn. 
 
Op teken van de keurmeester neemt de geleider op de middenlijn bij het markeringsteken positie 
in. Daar moet de hond zijn (worden) afgelijnd, de hond mag bij de halsketting gehouden worden. 
 
Op teken van de KM komt  de PW uit het verstek.  
 
De PW komt in normale pas uit het verstek richting middellijn. 
 
Op teken van de KM stuurt de geleider zijn hond naar de pakwerker. 
 
De pakwerker komt zoals omschreven in het VH 1 reglement recht op de hond in met stem en 
stokdreiging. De hond moet goed de gelegenheid krijgen om de mouw vast te grijpen. Zodra de 
hond heeft ingegrepen volgt er een kort gevecht wat op teken van de keurmeester gestaakt wordt. 
De hond mag zelfstandig of na een commando lossen.  
Wanneer de hond op het eerste toegestane commando niet lost, mogen op teken van de KM nog 
twee commando’s worden gegeven. 
 
Indien de hond na de toegestane commando’s nog niet heeft gelost dan kan hij deze keuring niet 
voortzetten vanwege het niet in de hand staan van de geleider.  
 
OPMERKING 1 
 
Omtrent het lossen op commando van de geleider.   Mogelijk zijn:  hond lost op 
commando en hond lost  niet. Dit heeft geen gevolg voor de keuringsuitslag. Er mogen 3 
commando's los worden gegeven volgens aanwijzing van de KM. De naam van de hond geldt als 
een commando. Indien de hond bij het ophalen door de geleider ZELFSTANDIG lost dan kan dit 
nog als loslaten worden gewaardeerd. De geleider moet echter minstens 5 pas van de hond 
verwijderd zijn.  
 
 EEN HOND DIE  TOTAAL NIET WIL LOSSEN EN/OF VAN DE MOUW GETROKKEN MOET 
WORDEN KAN NIET GOEDGEKEURD WORDEN VANWEGE ONHANDELBAARHEID 
 

Indien de hond  NIET zelfstandig loslaat wordt de uitslag:  AFGEWEZEN VANWEGE 
ONHANDELBAARHEID 
 
Opmerking 2 
 
De oude overval uit het verstek is komen te vervallen, daar deze ook niet meer in het VH 1 
voorkomt. Het is nu een vlucht vooruit,  in  een  hoek van ongeveer 30o /40o  in de richting van de 
keurmeester,  waarbij de hond als het ware  gepasseerd wordt. 
De hond moet deze vlucht stoppen door krachtig inbijten, waarna de overval wordt voorgezet zoals 
bij VH 1 en belastingsfase evenals de bewakingsfase overeenkomstig VH 1 moet worden 
uitgevoerd. 
 
Ø Indien de hond loslaat of niet inbijt zet de PW zijn actie  voort. De KM bepaalt wanneer het 

gevecht moet stoppen. 
 
 

Richtlijnen voor de pakwerker: 



 
KEUZE PAKWERKER: Op een FGK mag uitsluitend een gelicenceerde Allround-pakwerker of 
wedstrijdpakwerker worden ingezet. Hierbij wordt geadviseerd pakwerkers te gebruiken met een 
zeer ruime ervaring in de opbouw van honden.  Van deze pakwerkers mag men verwachten dat zij 
binnen de gestelde randvoorwaarden de honden op examenniveau gelegenheid bieden optimaal 
te functioneren 
 
Een fokgeschiktheidskeuring is geen wedstrijd. De pakwerker mag door de wijze van werken  geen 
honden bevoordelen of benadelen. Hij is gehouden uitsluitend en voor alle honden volgens 
opdracht van de keurmeester en het  Keurreglement te werken.  
 
 
 
N.B. Deze richtlijn uitvoering mag niet beschouwd worden als een reglement. Het reglement 
ofwel Korordnung blijft van toepassing. 
 
Deze richtlijn is in samenwerking met de CBA tot stand gekomen en is op de demo-bijeenkomst 
op 26 maart 2005 getoond. Vanaf deze datum is de richtlijn definitief.  
  


