
INTERNATIONAL CUP FOR WATERWORK DOGS 

REGLEMENT 

Vrije nederlandse vertaling, bij twijfel is het reglement opgesteld in Engels en Frans doorslaggevend. 

 

Inleiding 

De internationale beker voor waterwerkhonden is open voor alle landen lid van de FCI of 

geassocieerde federatie’s, verder genaamd ‘aangesloten-landen’. De rassen toegelaten voor deze 

competitie zijn de rassen die toegelaten zijn in hun aangesloten-land. Het concept moet gezien 

worden als een sport, een competitie tussen honden van het hoogste niveau die de kwaliteiten 

verworven hebben als inzicht, intelligentie en fysische capaciteiten. Deze competitie staat los van 

enige vorm van operationele inzet. 

Honden die tekenen vertonen van vermoeidheid, manken, moeilijke ademhaling, zal uitgesloten 

worden door de keurders of dierenarts. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

Tijdens het weekend van de competitie kunnen geen aanpassingen aan dit reglement gedaan 

worden, alle verbeteringen en aanpassingen gebeuren voor 1 april in het jaar van de competitie. 

 

Reglement 

De aangesloten-landen vaardigen 1 of 2 vertegenwoordigers uit het nationale waterwerk om de 

commissie samen te stellen. 

De competitie moet in een meer georganiseerd worden. Indien het organiserend land niet in de 

mogelijk is om in een meer te organiseren, dienen zij een schriftelijke toelating te bekomen van de 

commissie min. 1 jaar voor de competitie. 

 

Deelnemers  

De selectie van de honden gebeurt autonoom door het aangesloten-land. Elk aangesloten-land 

selecteert max. 3 honden en 2 reserves. De lijst van geselecteerde honden moet naar de commissie 

verzonden worden voor 1 juni. Minimum 21 honden worden toegelaten tot de wedstrijd. Indien 

minder als 21 deelnemers aan de commissie zijn verzonden, kan de commissie beslissen om de 1ste 

en 2de reserves toe te laten.  

De honden moeten in goede gezondheid zijn en toegelaten om te reizen. De honden moeten alle 

nodige documenten en vaccinaties hebben om het organiserend land binnen te mogen. 

 

Keurmeesters 

De competitie wordt gekeurd door 2 keurmeesters. Eén keurmeester van het organiserend land, één 

keurmeester van het volgend jaar organiserend land. Beide landen kiezen hun keurmeester alsook 1 

reserve. De keurmeesters kunnen overleggen over de uitvoering van de hond, maar elke 



keurmeester geeft zijn punten onafhankelijk. Het secretariaat publiceert het gemiddelde van de 2 

gegeven punten. 

 

Medewerkers te water 

De medewerkers te water worden gekozen door de organiserende landen volgens hun eigen 

nationale reglement. De medewerkers te water roepen op de hond tijdens de gehele oefening, 

zonder evenwel de naam van hond te gebruiken. Als de hond omdraait vooraleer aan het objectief 

aangekomen te zijn, de medewerker te water anticipeert niet en blijft op dezelfde manier roepen. Bij 

de oefening waarbij de hond de arm moet vastnemen, legt de medewerker zijn hond plat en open op 

het water. 

 

Uitrusting 

Min. 3 rubberboten met motor, een koord met 15mm diameter en 50m lengte, een reddingsboei, 

een reddingsvest. 2 Surfplanken zonder zeil en met een 2m lang koord. 

 

Datum van de competitie 

De competitie wordt jaarlijks georganiseerd tijdens het eerste weekend van september 

 

Training 

Elk team krijgt ong. 45 min tijd om op zaterdag te trainen en te gewennen aan het meer, uitrusting 

en medewerkers te water. Op de dag van de competitie vanaf de start van de competitie, geen 

toegang meer voor de deelnemende honden in het water en in de afgebakende werkzone, 

uitsluitend de werkende hond. 

 

Oefeningen 

Elke hond zal 1 landoefening en 4 oefeningen in het water uitvoeren. Elke oefening wordt 

geëvalueerd op 20 punten. De oefeningen in het water zijn opgedeeld in 3 groepen : 

A : redden van ‘bewusteloze’ persoon 

B: ophalen ( algemeen) 

C : wegbrengen 

’s Morgens op de dag van de competitie worden de oefeningen uitgeloot, eerst 1 oefening uit groep 

A, dan 1 oefening uit groep C, dan worden alle overgebleven oefeningen samengevoegd om er nog 2 

uit te loten. 

Enkel 1 poging per oefening is toegelaten, bij niet-uitvoering blijft de hond in competitie. De hond die 

op het einde de meeste punten behaald, wint de Europese beker. Het landenteam met het hoogste 

puntentotaal (3 resultaten) wint de landenbeker. 



 

Verloop 

Alle honden starten met de landoefening, daarna alle honden de eerste oefening in het water, 

daarna de 2de oefening, enz. De startvolgorde voor de eerste oefening wordt bepaald door 

lottrekking, bij de volgende oefening bepalen de reeds behaalde punten de volgorde, te verstaan de 

hond met de laagste punten eerst en de hond met de hoogste punten start als laatste. 

 

 

Administratie 

Het organiserend land zorgt voor het papierwerk : catalogus met alle gegevens van de deelnemers en 

hun hond, resultatenbladen voor de keurmeesters, resultatenbladen voor de deelnemers. Een kopie 

van de resultatenbladen wordt na de wedstrijd overgemaakt aan de commissie en elk aangesloten-

land. 

 

Veiligheid 

Elke geleider en elk persoon dat plaatsneemt in de boot moet zich in regel stellen met de regelgeving 

in het organiserend land en aanvaardt de instructie’s gegeven door de bootvaarder en de 

keurmeesters. 

 

Uitrusting hond 

De hond wordt voorgesteld met een harnas en draagt deze gedurende alle oefeningen (inclusief 

landoefening). Goedgekeurde harnas moet een handvat bovenop schouder en aan iedere zijde een 

ring met 15 cm diameter. Het harnas mag geen enkel hulpmiddel bevatten die het drijfvermogen 

ondersteunen zodat de keurmeesters de fysische capaciteiten van de hond kan beoordelen. 

 

Start en einde van de oefeningen in het water 

De start van de oefeningen is zodra de hond geen 4 poten meer op de bodem raakt, er wordt geen 

markering aangebracht (in functie van de grootte van de hond), de geleider die verder in het water 

gaat zal gesanctioneerd worden. 

Te sterke hulp om de hond te doen vertrekken zal gesanctioneerd worden, de hond moet vrij 

initiatief tonen.  

Op de terugweg naar de kant, de geleider zal zijn hond assisteren zodra de hond met 4 poten de 

bodem raakt. 

 

Loopse teven 

Zodra 1 of meerdere teven loops zijn tijdens de competitie, worden de deelnemers opgesplitst in 2 

groepen (reuen en teven). De reuen vormen de eerste groep en starten als eerste alle oefeningen. 



Wanneer alle reuen hun oefeningen gedaan hebben, zal de tweede groep met teven de oefeningen 

uitvoeren. Evenwel zal er slechts één gezamenlijk klassement opgemaakt worden. 

 

Landoefening 

De geleider presenteert zijn hond aan de keurmeester met leiband/halsband. De keurmeester 

controleert de ID-chip en zal contact hebben met de hond om zijn sociale vaardigheden te 

beoordelen. Na teken van de keurmeester zal de geleider ong. 50m wandelen door publiek en 

andere honden en eindigen op de oever. Alle deelnemende geleiders met hun hond aan de leiband 

worden verdeeld over de af te leggen weg en het gedrag van de wachtende honden zal ook 

geëvalueerd worden. De keurmeester bepaalt een plaats waar de hond moet gaan liggen. Terwijl de 

hond blijft liggen, zal de geleider alle materiaal op de oever verzamelen en in de boot leggen (ong. 1 

minuut) en keert terug naar de hond. Na enkele seconden en op bevel van de geleider komt de hond 

in zit en de oefening is beëindigd. 

 

Wateroefeningen 

 

Groep A 

1. De geleider bevindt zich met zijn hond op de oever. De boot vaart parellel aan de oever 

voorbij op 30m en de keurmeester geeft het signaal aan de eerste medewerker te water om 

in het water te springen, 15m verder het signaal aan de 2de medewerker te water om in het 

water te springen. Beide personen simuleren verdrinking. Wanneer de hond ong. 5 m aan 

het zwemmen is, geeft de keurmeester een teken aan één van de ‘drenkelingen’ om 

bewegingsloos op het water te drijven. De geleider dient zijn hond eerst naar de 

‘bewegende’ drenkeling te sturen. Daarna zwemt de hond naar de ‘bewusteloze’ drenkeling, 

de hond neemt de drenkeling bij de arm of hand en brengt beide drenkelingen naar de 

oever. 

 

2. Twee drijvende voorwerpen worden op 25m van de oever geplaatst, 5m uit de aslijn geleider 

– ‘50m’ boot. Een boot ligt op 50m van de oever, een ‘bewusteloze’ drenkeling ligt verstopt 

achter de boot. De hond mag het plaatsen van de voorwerpen, boot en drenkeling niet 

waarnemen. De voorwerpen worden gekozen tussen een reddingsvest, reddingsboei, 

verankerde boot, drijvende dummy. Op teken van de keurmeester stuurt de geleider zijn 

hond om de ‘bewusteloze’ drenkeling te zoeken. De hond neemt de arm of hand en brengt 

de drenkeling terug naar zijn geleider op de oever. 

 

3. Geleider met hond en reddingsring bevinden zich op de oever. Drenkeling bevindt zich in het 

water (30m) (kan uit boot springen of in water gaan voor de oefening start). De drenkeling 

simuleert verdrinking. De geleider geeft of gooit de reddingsring en stuurt zijn hond naar de 

drenkeling. De hond neemt de ring en brengt deze naar de drenkeling. Wanneer de hond 

aankomt bij de drenkeling, neemt de drenkeling de reddingsring vast en de hond trekt de 

drenkeling terug naar de oever. Halfweg lost de drenkeling de ring en simuleert bewusteloze 

toestand. De hond lost de ring, keert terug naar de drenkeling, neemt de arm of hond vast en 

brengt de drenkeling terug naar de oever. 



 

 

Groep B 

1. De geleider en de hond bevinden zich in de boot op 30 m van de oever. Een tweede boot ligt 

tegen de oever, een medewerker te water houdt de koord van de boot in zijn hand. Op teken 

van de keurmeester stuurt de geleider zijn hond naar de medewerker te water. Deze persoon 

roept de hond. De hond neemt de koord en de medewerker te water stapt in de boot. De 

hond brengt de boot met de medewerker te water terug naar zijn geleider. 

 

2. Twee surfers bevinden zich op 30m afstand van de oever en op 20m van elkaar. De geleider 

en de hond bevinden zich op de oever. De keurmeester lot welke surfer de hond eerst moet 

halen, enkel deze surfer roept de hond tot de hond de koord van zijn surfplank vastgenomen 

heeft. Op dat moment begint de 2de surfer de hond te roepen en de hond trekt de eerste 

surfer naar de tweede. De hond geeft de koord van de eerste surfplank aan de tweede surfer 

en neemt vervolgens de koord van de 2de surfplank. De tweede surfer houdt de koord van de 

eerste surfer vast en de hond trekt beide surfers naar de oever. 

 

3. De 2 boten vertrekken tegelijk maar in een verschillende richtingen met een hoek van 60° tot 

de oever. In de eerste boot zitten de bootvaarder en een medewerker te water. Ter hoogte 

van de 30m markering springt de medewerker te water in het water en stimuleert een 

panieksituatie. De eerste boot vaart verder tot de 50m markering  en stopt als stuurloze 

boot. De bootvaarder legt de motor stil en legt zich op de bodem. In de tweede boot zitten 

de bootvaarder, een medewerker te water, de geleider met zijn hond en vaart rustig naar de 

30m markering. Zodra de medewerker te water uit de eerste boot is gesprongen, de geleider 

stuurt zijn hond om de drenkeling te redden.  Zodra de hond vertrokken is, vaart de 2de boot 

rustig verder naar de eerste boot en neemt de stuurloze boot vast. Als de stuurloze boot te 

ver afgedreven is, komen de boten langzaam dichter bij de hond. De hond brengt de 

drenkeling naar de 2de boot (de drenkeling neemt de hond vast bij de ring aan het harnas). 

Zodra de drenkeling in de boot is, zal ook de hond in de boot genomen worden. De 2de boot 

brengt de eerste boot naar de oever. 

 

 

Groep c 

1. De geleider en de hond bevinden zich op de oever. De boot vaart op 30m parallel aan de 

oever; De keurmeester geeft het teken aan de medewerker te water om in het water te 

springen en verdrinking te stimuleren. De boot vaart 15m verder en stopt. Op teken van de 

keurmeester, de geleider gooit de reddingsboei in het water (of geeft het in de mond van de 

hond) en stuurt zijn hond naar de drenkeling. De drenkeling legt de reddingsboei rond zijn 

lichaam (zonder de ringen van het harnas vast te nemen) en de tweede medewerker te 

water in de boot roept de hond. De hond brengt de drenkeling naar de boot door de 

reddingsboei te trekken. Aangekomen aan de boot, de hond geeft de reddingsboei aan de 2de 

medewerker in de boot en de drenkeling wordt in de boot genomen. De medewerker in de 

boot geeft de koord van de boot aan de hond en de hond trekt de boot naar de geleider op 

de oever. 

 



2. De geleider en de hond bevinden zich in de eerste boot op 30 m van de oever. Een tweede 

boot passeert op 30m afstand van de eerste boot en de keurmeester geeft het teken aan de 

medewerker te water om in het water te springen en verdrinking te stimuleren. Op teken 

van de keurmeester, geeft de geleider het bevel aan zijn hond om in het water te springen 

(de reddingsvest mag niet in het water geworpen worden, het wordt pas gegeven nadat de 

hond in het water gesprongen is) . Als de hond in het water is, geeft de geleider de 

reddingsvest aan zijn hond en de hond brengt de reddingsvest naar de drenkeling (als de 

hond ver in het water gesprongen, moet hij eerst terugkeren naar de boot) De hond geeft de 

reddingsvest aan de drenkeling, de drenkeling neemt de tijd om de vest aan te doen en te 

sluiten, de hond moet wachten tot de drenkeling de vest volledig aan heeft. Indien de hond 

niet wacht en terugkeert richting boot, zal dit gesanctioneerd worden. De drenkeling neemt 

dan het harnas en de hond brengt de drenkeling terug naar zijn geleider in de boot. Eerst 

wordt de drenkeling in de boot genomen en daarna de hond. Terwijl de drenkeling in de boot 

genomen wordt, mag de hond rond de boot zwemmen om aan de andere kant in de boot 

genomen te worden. 


