2nd Internationale K9 Detection Challenge

Reflections by Minke van den Bergh
Trainer/coach
Achterdiep NZ 48
9611 BT Sappemeer
The Netherlands

Categorieën -Criteria voor deelname/
Categories -Criteria for participation

www.dierreflectie.nl
Minke van den Bergh

Opmerking 1: per categorie wordt oplopend van beginner naar professional,
in blauw aangegeven welke vaardigheden erbij komen t.o.v. lagere categorie.
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Opmerking 2: De doelgeur waarnaar gezocht wordt is voor deze challenge
”Vanilline” (oftewel geurstof van een vanillestokje, wij werken NIET met
vanille essence). Alleen categorie ‘Operationeel’ maakt gebruik van eigen
doelgeur. Wil je in deze categorie meedoen, neem dan contact op met de
organisatie.

Beginners
Hond is in staat om:
• Geurbronnen:
❏ Grote (sterk geurende vanille stokjes) en middelgrote bronnen (beluchte materialen zoals watten
schijfjes, handdoek o.i.d.) vanille te vinden
❏ Meerdere middelgrote bronnen, op redelijke afstand van elkaar, in dezelfde ruimte te vinden
❏ Na een gevonden bron door te kunnen werken naar een volgende bron
❏ Een grote bron die minimaal 20 min gelegen heeft, te vinden
• Verwijzing:
❏ 1-2 sec bij de bron blijven
• Sorteren:
❏ Minstens 6 identieke detectie boxen (niet geprepareerd), 4 afleiding geuren
❏ Afleiding geuren: niet-sterke huishoudelijke geuren zoals thee, koffie, bepaalde kruiden
❏ 4 trials achter elkaar, met verschillende opstellingen
❏ 4 keer achter elkaar juiste box melden
❏ 1 trial = 1x heen en weer lopen
• Zoekconditie:
❏ Zoekoefeningen van maximaal 7 minuten per keer vol te houden
❏ Meerdere zoekoefeningen van 7 minuten, op een dag kunnen doen
• Afleiding en zelfstandigheid:
❏ Te werken in onbekende ruimtes zonder voedsel , sterke afleidingsgeuren of “gevaarlijke” stoffen
als afleiding
❏ Zelfstandig te zoeken zonder teveel aanwijzingen van de handler waardoor de hond in zijn zoeken
wordt gestoord
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Handler is in staat om:
• Gedragsherkenning
❏ Primaire verwijzing (geur-emotie) te herkennen
❏ Een valse verwijzing te herkennen
❏ Gedrag van eigen hond te lezen terwijl de hond zo zelfstandig mogelijk de oefening uitvoert
• Training technisch handelen:
❏ Primaire verwijzing (geur-emotie) te herkennen en te melden door hardop “melding” te zeggen
❏ Na zijn/ haar melding, het ritueel van belonen eventueel teruggaan naar de bron + nog eens
melden, in alle rust af te ronden
❏ Na een valse verwijzing door te gaan
❏ Mee te lopen zonder zelf mee te zoeken
❏ Tijdens de zoeking is de handler bewust van de mate van zelfstandigheid van de hond en handelt
hiernaar.
Hond en Handler zijn in staat om:
❏ Op effectieve wijze een ruimte samen af te zoeken, waarbij de handler de hond zo min mogelijk in
de weg loopt en de hond zo zelfstandig mogelijk aan het werk gaat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amateur
Hond is in staat om:
• Geurbronnen:
❏ Grote (sterk geurende vanille stokjes) en middelgrote bronnen (beluchte materialen zoals watten
schijfjes, handdoek o.i.d.) en kleine bronnen (beluchte materialen zoals wattenstaafjes, kleine
stickers o.i.d.) vanille te vinden
❏ Meerdere middelgrote EN kleine bronnen, op redelijke afstand van elkaar, in dezelfde ruimte te
vinden
❏ Met gemak door te kunnen werken naar een volgende bron
❏ Een grote bron die minimaal 1 uur gelegen heeft, te vinden
❏ Verschillende beluchte materialen vinden
• Verwijzing:
❏ 3 sec te verwijzen/ een “leek” moet aan kunnen geven waar precies de bron ligt n.a.v. verwijzing
hond
• Sorteren:
❏ Minstens 10 boxen en verschillende types detectie boxen (niet geprepareerd)
❏ Meerdere afleiding geuren per trial, per trial worden nieuwe afleiding geuren ingebracht
❏ Afleidinggeuren: niet-sterke huishoudelijke geuren zoals thee, koffie, bepaalde kruiden
❏ 4 trials achter elkaar, met verschillende opstellingen
❏ 4 keer achter elkaar juiste box melden
❏ 1 trial = 1x heen en weer lopen
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• Zoekconditie:
❏ Zoekoefeningen van maximaal 7 minuten per keer met gemak vol te houden
❏ Meerdere zoekoefeningen van 7 minuten, op een dag kunnen doen

• Afleiding:
❏ Te werken in onbekende ruimtes zonder voedsel , sterke afleidingsgeuren of “gevaarlijke” stoffen
als afleiding
Handler is in staat om:
• Gedragsherkenning:
❏ Primaire verwijzing (geur-emotie) te herkennen
❏ Eigenlijke verwijzing van 3 sec, af te wachten
❏ Een valse verwijzing te herkennen en te negeren/ door te gaan
• Training technisch handelen:
❏ Van tevoren aan te geven op welke manier de hond zal verwijzen
❏ De verwijzing te melden door hardop “melding” te zeggen EN daarbij een hand op te steken
❏ Na zijn/haar melding passend af te handelen en te belonen
❏ Een valse verwijzing te herkennen en te negeren/door te gaan
❏ Vermoeidheid/ Frustratie bij de hond te herkennen en hier op een adequate wijze mee om te gaan
❏ Enige structuur aan te brengen in de zoeking zodat vastgesteld kan worden waar de hond wel/ niet
heeft gezocht
❏ De hond zelfstandig te laten werken
Hond en Handler zijn in staat om:
❏ Op effectieve wijze een ruimte samen af te zoeken, waarbij de handler de hond zo min mogelijk in
de weg loopt en de hond zo zelfstandig mogelijk aan het werk gaat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Semi-professional
Hond is in staat om:
• Geurbronnen:
❏ Grote (sterk geurende vanille stokjes) en middelgrote bronnen (beluchte materialen zoals watten
schijfjes, handdoek o.i.d.) en kleine bronnen (beluchte materialen zoals wattenstaafjes, kleine
stickers o.i.d.) vanille te vinden
❏ Meerdere kleine bronnen, op kleine afstand van elkaar, in dezelfde ruimte te vinden
❏ Met gemak door te kunnen werken naar een volgende bron
❏ Een grote bron die minimaal 1 uur gelegen heeft, te vinden
❏ Verschillende beluchte materialen vinden
❏ Middelgrote en Kleine bronnen vinden die langer dan 20 minuten liggen
• Verwijzing:
❏ Minimaal 3 sec te verwijzen terwijl handler doorloopt
❏ Blijven verwijzen bij redelijke afleiding (hond blijft onder normale omstandigheden bijvoorbeeld
pratende mensen, geluid van portofoon, onverwachte geluiden, lopende mensen op afstand enz.)
bij de geurbron
• Sorteren:
❏ Minstens 15 koffers en/of dozen (geprepareerd),
❏ Meerdere afleiding geuren per trial
❏ Afleidinggeuren: heftige voedsel-gerelateerde geuren in de vorm van alles wat de hond zelf lekker
vindt om te eten
❏ 2 bronnen per trial, op redelijke afstand van elkaar geplaatst
❏ 4 trials achter elkaar, met verschillende opstellingen
❏ 4 keer achter elkaar juiste bronnen melden
❏ 1 trial = 1x heen en weer lopen
• Zoekconditie:
❏ Zoekoefeningen van maximaal 7 minuten per keer met gemak vol te houden
❏ Meerdere zoekoefeningen van 7 minuten, op een dag met gemak kunnen doen
❏ 8 oefeningen in 2 dagen met gemak vol kunnen houden
• Afleiding:
❏ Te werken in onbekende omgeving met afleidingsgeuren (voedsel) of “gevaarlijke” stoffen als
afleiding
❏ Te werken bij storende geluiden zoals harde muziek
❏ Te werken in krappe ruimtes
Handler is in staat om:
• Gedragsherkenning:
❏ Primaire verwijzing (geur-emotie) te herkennen
❏ Eigenlijke verwijzing van 3 sec, af te wachten
❏ Een valse verwijzing te herkennen en te negeren/ door te gaan
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• Training technisch handelen:
❏ Van tevoren aan te geven op welke manier de hond zal verwijzen
❏ De verwijzing te melden door hardop “melding” te zeggen EN daarbij een hand op te steken
❏ Na zijn/ haar melding passend af te handelen en te belonen
❏ Een valse verwijzing te herkennen en te negeren/ door te gaan
❏ Vermoeidheid/ Frustratie bij de hond te herkennen en hier op een adequate wijze mee om te gaan
❏ Een zoekstrategie vast te stellen, structuur aan te brengen in de zoeking en dit kunnen inzetten
❏ Bewust te zoeken om het zoeken en niet om het vinden
❏ De hond zelfstandig te laten werken
❏ Balans te laten zien in de zoeking tussen structuur aanhouden en hond zelfstandig laten werken
Hond en Handler zijn in staat om:
❏ Op effectieve wijze een ruimte samen af te zoeken, waarbij de handler de hond zo min mogelijk in
de weg loopt en de hond zo zelfstandig mogelijk aan het werk gaat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Professional
Hond is in staat om:
• Geurbronnen:
❏ Grote (sterk geurende vanille stokjes) en middelgrote bronnen (beluchte materialen zoals watten
schijfjes, handdoek o.i.d.) en kleine bronnen (beluchte materialen zoals wattenstaafjes, kleine
stickers o.i.d.) vanille te vinden
❏ Meerdere kleine bronnen, op redelijke afstand van elkaar, in dezelfde ruimte te vinden
❏ Met gemak door te kunnen werken naar een volgende bron
❏ Een grote bron die minimaal 1 uur gelegen heeft, te vinden
❏ Verschillende beluchte materialen vinden
❏ Middelgrote en Kleine bronnen vinden die maximaal 10 minuten liggen - detail zoeking met hoge
snuffel frequentie
❏ Residuen van bronnen niet te verwijzen
• Verwijzing:
❏ Minimaal 3 sec te verwijzen terwijl handler doorloopt
❏ Blijven verwijzen bij zware afleiding (hond blijft onder alle omstandigheden, bijvoorbeeld handler
let niet op en trekt bijvoorbeeld aan de lijn/ er valt iets op de grond en maakt een hard geluid enz.,
bij de geurbron)
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• Sorteren:
❏ Minstens 15 koffers en/of dozen (geprepareerd),
❏ Meerdere afleiding geuren per trial
❏ Afleidingsgeuren: heftige voedsel-gerelateerde geuren in de vorm van alles wat de hond zelf lekker
vindt om te eten
❏ Onbekende hoeveelheid bronnen (0-3) per trial, op redelijke afstand van elkaar geplaatst
❏ 4 trials achter elkaar, met verschillende opstellingen
❏ 4 keer achter elkaar juiste bronnen melden
❏ 1 trial = 1x heen en weer lopen
• Zoekconditie:
❏ Zoekoefeningen van maximaal 7 minuten per keer met gemak vol te houden
❏ Meerdere zoekoefeningen van 7 minuten, op een dag met gemak kunnen doen
❏ 8 oefeningen in 2 dagen met gemak vol kunnen houden
• Afleiding:
❏ Te werken in onbekende omgeving met afleidingsgeuren (voedsel) of “gevaarlijke” stoffen als
afleiding
❏ Te werken bij storende geluiden zoals harde muziek
❏ Te werken in krappe ruimtes
❏ Tijdens oefening verrassing afleiding in meerdere vormen

Handler is in staat om:
• Gedragsherkenning:
❏ Primaire verwijzing (geur-emotie) te herkennen
❏ Eigenlijke verwijzing van 3 sec, af te wachten
❏ Een valse verwijzing te herkennen en te negeren/ door te gaan
❏ Het ‘tekenen’ op residuen te herkennen en onderscheid te maken tussen het uitwerken en vinden
van kleine bron, middelgrote bron, grote bron op basis van het gedrag van de hond voorafgaand
aan verwijzing
• Training technisch handelen:
❏ Van tevoren aan te geven op welke manier de hond zal verwijzen
❏ De verwijzing te melden door hardop “melding” te zeggen EN daarbij een hand op te steken
❏ Na zijn/ haar melding passend af te handelen en te belonen
❏ Een valse verwijzing te herkennen en te negeren/ door te gaan
❏ Vermoeidheid/ Frustratie bij de hond te herkennen en hier op een adequate wijze mee om te gaan
❏ Een zoekstrategie vast te stellen, structuur aan te brengen in de zoeking en dit kunnen inzetten
❏ Bewust te zoeken om het zoeken en niet om het vinden
❏ De hond zelfstandig te laten werken
❏ Balans te laten zien in de zoeking tussen structuur aanhouden en hond zelfstandig laten werken
❏ In te spelen op onvoorziene omstandigheden tijdens de zoeking met daarbij zo goed mogelijk
rekening houdend met de hond
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Hond en Handler zijn in staat om:
❏ Op effectieve wijze een ruimte samen af te zoeken, waarbij de handler de hond zo min mogelijk in
de weg loopt en de hond zo zelfstandig mogelijk aan het werk gaat
❏ Een harmonieus team te vormen waarbij zichtbaar is dat ze al langer met elkaar samenwerken en
op elkaar ingespeeld zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operationeel
Hond en Handler moeten voldoen aan:
❏ alle criteria geldend voor categorie ‘Professional’. Doelgeur is echter anders. Neem contact op met de
organisatie voor opgave doelgeur.
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