
 
 
 
 
 
 
 
 

HELPER REGLEMENT MONDIAL DOGSPORT 2020 
DE HELPER:  

De helper is lid van een club, aangesloten bij de Hondenfederatie V.O.E.  

De minimum leeftijd om wedstrijden te lopen is 16 jaar met toelating van de ouders.  

De helper zal steeds handschoenen dragen en zal voorzien zijn van hoge of lage 
schoenen, naar gelang de lengte van zijn broekspijpen. (enkels moeten bedekt zijn)  

Hij voorziet zijn eigen pak en voorziet zijn eigen bamboelatten.  

De helper zal steeds de oefeningen uitvoeren zoals opgedragen door de keurders.  

De helper zal nooit op eigen initiatief de oefeningen veranderen of anders werken zoals 
hem werd opgelegd.  

De helper zal steeds sportief en onpartijdig werken.  

De helper mag alleen praten tegen hond of geleider als de keurders hem dit opleggen.  

De helper heeft recht op de vergoeding van minimum 2 € per hond op de trainingen.  

De helper heeft recht op een vaste vergoeding van 50 €. , dit voor gelijk welke wedstrijd.  

Enkel de helper welke een brevet bezit, en gedurende het lopende sportseizoen 
minstens één wedstrijd met goed gevolg heeft afgewerkt, kan in aanmerking komen voor 
het Kampioenschap van België. 

 

Werkwijze helper per categorie:  

BELOFTEN en PH 1: Er zal wel met de latten op de hond gewerkt worden maar van zodra 
de geleider de hond terug roept zal de helper de werking staken.  

PH 2: Er zal wel met de latten op de hond gewerkt worden en er zal doorgewerkt worden 
zoals vermeld in het reglement.  

Wie is een goede helper?  

1. Hij die steeds ordelijk en volledig aangekleed is: d.w.z. dat hij vooral derwijze 
aangekleed is dat zowel arm als beenbijters aan hun trekken kunnen komen.  



2. Hij moet steeds eerlijk zijn.  

3. Zijn lichamelijke conditie moet goed zijn.  

4. Hij moet over de nodige techniek beschikken  

5. Hij zal proberen op een eerlijke manier te werken en voor alle honden hetzelfde.  

6. Hij zal over de nodige kennis van het programma beschikken, en de juiste reflexen 
hebben om normaal en reglementair in alle situaties te reageren.  

Wie is een slechte helper?  

Hij die zwaar zondigt tegenover de voorgemelde punten.  

Hij die, bewust of onbewust, zijn persoonlijke stempel op een wedstrijd poogt te 
drukken.  

Misbruik maken van zijn ervaring en handigheid om op onopvallende wijze honden te 
bevoor- of benadelen.  

 

ALGEMEEN.  

Onoordeelkundig gebruikte latten zijn gevaarlijk. Ook het materiaal waaruit de latten zijn 
vervaardigd, kunnen een gevaarlijk wapen ervan maken.  

Het reglement van de V.O.E. voorziet enkel het gebruik van bamboelatten.  

De lengte van de latten zal ongeveer 65 cm zijn.  

De helper voor / tijdens de wedstrijd.  

Een plichtsbewuste helper zal voor/tijdens een wedstrijd nooit alcoholisch dranken 
benuttigen.  

De helper heeft als plicht te zorgen dat zijn kledij, zijn schoeisel en zijn latten in een 
onberispelijke staat verkeren.  

Hij zal steeds het nodige herstellingsmateriaal bij de hand hebben om los gekomen 
lappen te herstellen.  

Een helper die aan de keurders ONGEVRAAGD zijn mening te kennen geeft over de 
kwaliteit van een bv. beet, geeft een zeer slechte indruk. Wanneer zijn mening gevraagd 
wordt, (vb. bij het opzoeken) zal hij eerlijk antwoorden. Bij het bijten in het hokje is de 
helper meestal de enige persoon die op de hoogte is van de situatie. Het behoort in 
voorkomend geval tot zijn plicht dit steeds aan de keurders te melden.  

De helper zal steeds uit het zicht van de hond uitrusten.  



Steeds zal hij zorgen dat zijn latten in zijn onmiddellijk handbereik liggen. Het laten 
rondslingeren ervan op het terrein geeft een zeer slechte indruk.  

 

 

DE HELPER TIJDENS DE AANVALLEN.  

HOUDING:  

Zowel armen als benen moeten voldoende beweeglijk zijn en bereikbaar zijn voor alle 
type bijters.  

Hij zal met beide armen even soepel werken. Dit is vooral van belang bij de helper met 
latten, of indien de lat in de “verkeerde hand” dient gehouden te worden  

(opgedragen links of rechts te werken).  

DE AANVAL.  

De helper begint steeds te werken vanop het punt dat door de keurders zal aangeduid 
worden  

Hij zal steeds het teken van de keurders afwachten alvorens te beginnen werken.  

HET WERKEN MET LATTEN.  

Steeds juist achter de schoft slaan, nooit de hond bezeren, daarom kop, poten buik, 
liesstreek, staart en vooral de nierstreek vermijden!!!  

De latslagen moeten in hetzelfde tempo en met dezelfde krachtdadigheid (zeker niet te 
hard) gegeven worden (voor latslagen telt men 21,22,23 enz..., )  

Een hond die langs achter aanvalt en wiens rug moeilijk te bereiken is, de beste oplossing 
is het slaan op de broekspijp, die het verst van de hond verwijderd is.  

Wanneer de helper zijn latten laat vallen.  

Als de helper zijn latten laat vallen tijdens het contact of tijdens de opgang van de hond, 
zal hij deze niet trachten op te rapen. Hij zal blijven doorwerken met een denkbeeldige 
lat alsof er niets gebeurd is.  

GEBRUIKMAKING VAN HET PISTOOL.  

Wanneer de helper met het pistool (6mm) moet schieten zal hij dit steeds doen naar 
boven gericht onder een hoek van 45° (ook voor beenbijters)  

De inrichtende club zal steeds een pistool en kogeltjes voorzien.  

OPZOEKEN / OPLEIDEN  



De helper verschuilt zich in één van de schuilhokjes en blijft onbeweeglijk staan, 
teneinde de aandacht van de hond niet te vestigen. Hij zal zich zo opstellen, dat hij de 
hond ziet aankomen en in een beschermende houding, dwz: (arm op borsthoogte).  

Wanneer de hond bijt bij de ontdekking, dient de helper dit te melden bij de keurders.  

Bij de vluchtpogingen zal van het ogenblik dat de meester zijn hond afroept, de helper 
onbeweeglijk blijven staan, zelfs wanneer de hond na het lossen terug inbijt.  

Bij het opstellen van het programma zal de helper er goed op letten welke weg hij moet 
volgen en op welke plaatsen hij de twee vluchtpogingen moet ondernemen. In normale 
omstandigheden dient hij voor elke hond op dezelfde wijze te werken.  

Hij dient tevens op de hoogte te zijn van de wijze waarop hij de vluchtpogingen moet 
uitvoeren (vragen aan de keurders), altijd van de hond wegvluchten en arm 
presenteren!!!  

Wanneer de liefhebber bij het hokje komt om de helper op te leiden, zal de helper 
wachten tot de geleider hem heeft vastgegrepen alvorens het hokje te verlaten. Tenzij er 
een andere variatie door de keurders is opgelegd.  

Bij het verlaten van het hokje en tijdens de ganse duur van de oefening, zal de helper 
voor iedere hond op dezelfde wijze wandelen, d.w.z. zelfde tempo, armen worden 
neutraal gehouden.  

Men dient er op te letten niet op de poten van de hond te trappen.  

Als bij het verlaten van het hokje de hond bijt en blijft bijten, zal de helper gewoon 
verder gaan. Zulks geldt eveneens voor de ganse duur van de oefening.  

MEESTERVERDEDIGING.  

Handdruk.  

Wanneer de geleider op de daartoe aangeduide plaats is aangekomen zal de helper hem 
de hand geven.  

Bij het geven van de handdruk dient hij bij elke liefhebber op dezelfde wijze te werken. 
De handdruk zal steeds normaal en niet bruusk gegeven worden.  

De helper zal steeds de weg en manier van werken aannemen dat door de keurders 
word opgelegd. Bij het contact maken met de geleider zal de helper blijven vasthouden 
(dit als de hond niet onmiddellijk bijt) tot de keurder afbelt.  

ONDERBROKEN AANVAL:  

De helper zal steeds op dezelfde wijze werken zoals voor een echte aanval.  

Hij zal steeds het teken van de keurders afwachten alvorens te beginnen werken.  Als de 
hond gebeten heeft zal hij dit steeds spontaan aan de keurders meedelen.  



Wanneer de geleider zijn hond terugroept zal de helper zijn werking staken.  

 

 

BEWAKEN VAN EEN VOORWERP:  

De helper zal steeds op de kop van de hond de cirkels binnen gaan, tenzij de keurders 
het anders bepalen.  

Wanneer de hond aanstalten maak om de helper te grijpen zal hij steeds een 
verdedigende houding (PH 1 arm op borsthoogte) aannemen.  

Bij het inbijten zal de helper 2 seconden wachten vooraleer hij terug achteruit gaat.  

Voor de PH1 zal hij steeds zijn werking met latten staken (eventueel latten laten vallen) 
vooraleer hij de binnenste cirkel betreed.  

Voor PH2 zullen voorwerpen mogen gebruikt worden, maar zowel arm als beenbijters 
moeten gelijke kansen krijgen om te bijten.  

Een schild zal nooit gebruikt mogen worden.  

Wanneer de helper het voorwerp kan nemen zal hij steeds op een normaal tempo 
achterwaarts terug de cirkels verlaten.  

Examen:  

Om te kunnen deelnemen aan het examen Helper, zal men lid moeten zijn van een club 
aangesloten bij de V.O.E.  

Men dient tevens de helperslessen te volgen en na een evaluatie van het helperskorps 
zal je wel /niet in aanmerking komen om examen te mogen afleggen.  

Om te slagen op dit examen zal men min. 75% moeten halen (theorie + praktijk). 


