Afdeling C – Pakwerk (examenonderdelen IGP- 1 -3)
Algemeen:
Het is de hond tijdens de verdedigingsoefeningen in het pakwerk alleen toegestaan in de daarvoor
te gebruiken pakwerkersmouw te bijten.
Inbijten in andere, onbeschermde lichaamsdelen van de pakwerker leiden tot diskwalificatie.
De wijze van doorvoering van de stokbelasting wordt aan de NKO overgelaten.
In die landen waar de stokbelasting wetmatig verboden is, kan dit onderdeel zonder stokslag
worden uitgevoerd.
De stokbelasting test mag alleen op de schouder en op de schoft plaatsvinden.
Tijdens alle belastingfasen moet de hond tonen niet onder de indruk te zijn en tijdens de totale
verdedigingsoefening moet de hond een volle, energieke maar vooral een vaste beet laten zien.
Markeringen
De in het IGP reglement voorgeschreven markeringen moeten voor de geleider, de keurmeester
en de pakwerker goed zichtbaar zijn:
- Plek voor de geleider voor het roepen van zijn hond uit het aanblafverstek
- Startplek voor de pakwerker voor het inzetten van de vlucht en het punt waar de hond de
- vlucht moet hebben ingezet (20 pas), zie schets.
- Afligplek van de hond voor de vlucht. (zie schets)
- Markering voor de geleider voor de oefening „Aanval van de hond vanuit de beweging“
Verstekken
Op daarvoor in aanmerking komende plaatsen zijn aan de lange zijden van het veld 6 verstekken
(3 verstekken aan iedere kant) scheef tegenover elkaar opgesteld (zie schets)
Deze verstekken moeten tijdens alle afd. C examenonderdelen (IGP1-3) worden opgesteld.
Basis eisen
Voor de beoordeling is over de gehele verdedigingsdienst de drift, zelfverzekerdheid en
belastbaarheid en verder de vastheid in beet en de volgzaamheid in de beoordeling mee te nemen.
De hond moet op overtuigende wijze en telkens zelfbewust het gevecht met de pakwerker aangaan.
Beoordeling en afwaardering tijdens de verdedigingsoefeningen
Beperking bij de volgende belangrijke beoordelingscriteria worden passend afgewaardeerd:
- Het niet zelfverzekerde, niet onder de indruk zijnde, met vaste, volle en rustige beet
- reageren tot aan het loslaten.
- Het onder de indruk zijn gedurende de belastingfase.
- Geen opmerkzaam en dominant bewaken, dicht onder de pakwerker
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Loslaten / Hulpcommando – Beoordeling en afwaardering
Laat de hond na het eerste toegestane commando niet los, dan krijgt de geleider van de
keurmeester een teken voor een tweede commando om de hond te laten lossen.
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Aanmelding
De geleider meldt zich aan bij de keurmeester in de basispositie. Bij IGP 1 en IGP-V is dit aangelijnd
en bij IGP 2 en IGP 3 is dit los. Als aanmelding is van toepassing het innemen van de basispositie
voor de oefening revieren naar de pakwerker en daarbij zijn hand opsteekt.
Revieren
Het aanmelden moet in de basispositie in de richting van de keurmeester worden getoond,
hierna is een nieuwe positie in de richting van het verstek toegestaan.

Op het commando “revier” en een teken met de rechter of linker arm wordt de hond ingezet om
te revieren. De hond moet zich snel van de geleider verwijderen en doelmatig de verstekken
aannemen en deze kort omlopen. Als de hond een zijslag heeft gemaakt, roept de geleider met een
commando “hier” de hond naar zich toe en wijst hem vanuit de beweging naar het volgende verstek.
De geleider loopt in normale pas op de denkbeeldige middellijn die hij tijdens het revieren
niet mag verlaten. Als de hond aangekomen is bij het pakwerkersverstek zijn geen verdere
commando’s of tekens meer toegestaan en blijft de geleider staan tot hij op teken van de
keurmeester naar het aanblafverstek mag lopen.
Beoordeling en afwaardering:
Als de hond geen rustige basispositie inneemt bij het begin van de oefening, krijgt hij een
hulpcommandomof zichtteken, wordt de denkbeeldige middellijn niet aangehouden, loopt de
geleider niet in de normale pas, reviert de hond te wijd om de verstekken, werkt de hond zelfstandig
en niet op teken van de geleider, dan wordt dit passend bestraft.
Als de geleider in het verloop van het revieren de hond in de basispositie neemt, dan wordt de
oefening met -0 punten beoordeeld. De oefening mag worden voortgezet als de hond zich weer
opnieuw laat sturen naar het volgende verstek. Komt de hond voor de tweede keer in de
basispositie terug, dan wordt afdeling C afgebroken. Als de hond het verstek niet aanneemt, dan
mag de geleider twee keer opnieuw proberen zijn hond naar het pakwerkverstek te sturen. Lukt
dit niet dan wordt afd. C afgebroken.
Stellen en Aanblaffen (10 voor het stellen en 5 voor het aanblaffen)
Commando voor het revieren en een teken van de keurmeester voor het uitroepen.
De hond moet de pakwerker zelfbewust, actief en, opmerkzaam stellen en aanhoudend
aanblaffen. De aanblaftijd bedraagt ca. 20 seconden. De oefening eindigt als volgt:
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Beoordeling en afwaardering:
Springen tegen de pakwerker, bijten, niet zelfzeker en/of drangvol stellen, en aanhoudend en
drukvol aanblaffen tot aan het roepen van de hond, wordt passend bestraft. De hond mag zich
tijdens deze oefening niet door de keurmeester en/of de geleider laten afleiden.
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Verhindering van de vlucht door de pakwerker
Commando voor het verhinderen en een commando voor het lossen.
Op teken van de keurmeester commandeert de geleider de pakwerker om uit het verstek te
komen. De pakwerker gaat in normale pas naar het markeringspunt voor de vlucht.
Volgen met de hond naar de markeringsplaats voor de vlucht

IGP 1
De hond wordt volgend aan de lijn naar de markeringsplaats voor de vlucht gebracht en wordt in
de basispositie genomen. Daarbij moet de hond zich volgzaam, opmerkzaam en geconcentreerd
gedragen, en in de correcte volgpositie aan de knie van de geleider meegaan. In de basispositie
wordt de hond mits aangelijnd voorgebracht, afgelijnd en in de aflegpositie gebracht.
Het commando “af” moet direct en snel worden uitgevoerd en de hond moet zich in de
aflegpositie rustig, zeker en opmerkzaam naar de pakwerker gedragen. De afstand tussen de
pakwerker en de hond bedraagt 5 pas. De geleider begeeft zich weer naar het aanblafverstek en
blijft daar met zichtcontact naar zijn hond en de keurmeester staan. Er volgt een vluchtpoging.
IGP 2 en IGP 3
De hond wordt vrij volgend naar de markeringsplaats voor de vlucht gebracht en wordt in de
basispositie genomen. Daarbij moet de hond zich volgzaam, opmerkzaam en geconcentreerd
gedragen, en in de correcte volgpositie aan de knie van de geleider meegaan.
Het commando “af” moet direct en snel worden uitgevoerd en de hond moet zich in de afligpositie
rustig, zeker en opmerkzaam naar de pakwerker gedragen. De afstand tussen de pakwerker en de
hond bedraagt 5 pas. De geleider blijft bij zijn hond. Er volgt een vluchtpoging.
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Vlucht (IGP 1 – IGP 3)
Na een teken van de keurmeester onderneemt de pakwerker een vluchtpoging. Op een gelijktijdig
en eenmalig gegeven commando “stellen” van de geleider moet de hond de vlucht verhinderen.
De hond moet zonder te aarzelen en drangvol, met een krachtig inbijten de vluchtpoging werkzaam
verhinderen.
Na het instellen van de pakwerker moet de hond een overgangsfase van circa 1 seconde
aanhouden tot het loscommando. De geleider mag hiervoor zelfstandig na een toegestane tijd
(circa 3 seconden) het commando “los” geven.
De aansluitende bewakingstijd bedraagt ca. 5 seconden.
Beoordeling en afwaardering (IGP 1 – IGP 3)
Niet direct, langzaam en niet energiek reageren zonder krachtig inbijten en geen werkzame
verhinderen van de vlucht. Geen rustige, volle beet tot aan het lossen, geen opmerkzaam en
dominant bewaken dicht bij de pakwerker wordt passend bestraft. Als geen commando “stellen”
wordt gegeven dan wordt de beoordeling van de oefening met een kwalificatie in mindering
gebracht.
Blijft de hond liggen tijdens de vluchtpoging, of wordt de vluchtpoging niet binnen 20 passen
verhindert, dan volgt afbreken.
Verdediging van de hond vanuit de bewakingsfase (IGP 1 – IGP 3)
Commando: 1 commando voor het lossen en 1 commando voor de basispositie.
Na een bewakingsfase van ca. 5 seconden onderneemt de pakwerker op teken van de keurmeester
een aanval op de hond.
De hond moet dit zonder inwerking van de geleider door energiek en krachtig in te bijten proberen
te verijdelen. De hond wordt belast door de pakwerker door stokdreiging en bedringen.
Hierbij is in het bijzonder te letten op zelfverzekerdheid, belastbaarheid en op een volle en vaste
beet. Er worden twee stokslagen gegeven. Op teken van de keurmeester eindigt de pakwerker de
belasting en stelt zich in met de rug van de hond naar de geleider. Na het instellen van de
pakwerker tot aan het lossen is een overgangsfase van circa 1 seconde aan te houden.
Na de overgangsfase moet de hond lossen.
De geleider mag na de toegestane tijd zelfstandig een commando “los” geven.
Tijdens en na het lossen moet de pakwerker rustig blijven staan. Na het lossen moet de hond de
pakwerker opmerkzaam, zelfverzekerd en dominant bewaken.
Beëindigen van de oefening
IGP 1
De geleider gaat op aanwijzing van de keurmeester in normale pas via de directe weg naar zijn
hond en neemt deze met het commando “zit” in de basispositie en lijnt hem aan. De softstok
wordt niet van de pakwerker afgenomen. Het is de vrije keus voor de geleider als hij zijn hond in
vrij volgen verder wil voorbrengen.
IGP 2 en IGP 3
De geleider gaat op aanwijzing van de keurmeester in normale pas via de directe weg naar zijn
hond en neemt deze met het commando “zit” in de basispositie. De softstok wordt niet van de
pakwerker afgenomen.
Beoordeling en afwaardering (IGP 1 – IGP 3)
Niet direct, langzaam en niet energisch en krachtig inbijten en werkzaam verhinderen van de
overval, geen rustige en volle beet tot aan het lossen, onopmerkzaam en dominant bewaken dicht
bij de pakwerker wordt passend bestraft.
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Rug transport IGP 2.
(commando voor het transport „volg“ of „Transport“)
De oefening begint met de eindbasispositie van de oefening verdediging vanuit de bewakingsfase.
Het rugtransport wordt uitgevoerd over een afstand van 30 passen. Een hoek is niet dwingend
voorgeschreven. De keurmeester bepaalt het verloop van het rugtransport.
De geleider commandeert de pakwerker om te gaan lopen en volgt deze met zijn vrij volgende
hond, op een afstand van 8 pas waarbij de hond de pakwerker opmerkzaam in de gaten moet
houden. Deze afstand moet gedurende het gehele rugtransport worden aangehouden.
Op aanwijzing van de keurmeester blijft de pakwerker staan.
De geleider gaat met zijn vrij volgende hond die de pakwerker nauwlettend in de gaten houd naar
de pakwerker en blijft naast hem staan en neemt de softstok af.
De hond moet hierbij in de basispositie zitten. Hierna volgt een zijtransport naar de keurmeester
over een afstand van circa 20 passen. Hierbij moet de hond de pakwerker nauwlettend in de gaten
houden. Aan het eind van het transport neemt de geleider met zijn hond de basispositie in bij de
keurmeester en meldt dat het eerste gedeelte is beëindigd.
Rug transport IGP 3.
(commando „volg“ of „Transport“)
De oefening begint met de eindbasispositie van de oefening verdediging vanuit de bewakingsfase.
Het rugtransport wordt uitgevoerd over een afstand van 30 passen. Een hoek is niet dwingend
voorgeschreven. De keurmeester bepaalt het verloop van het rugtransport.
De geleider commandeert de pakwerker om te gaan lopen en volgt deze met zijn vrij volgende
hond, op een afstand van 8 pas waarbij de hond de pakwerker opmerkzaam in de gaten moet
houden. Deze afstand moet gedurende het gehele rugtransport worden aangehouden.
Rug transport beoordeling en afwaardering:
Toont de hond vermijdingsgedrag of loopt deze gedrukt, houdt hij de pakwerker niet opmerkzaam
in het oog of volgt hij niet correct naast de geleider, dan wordt dit passend bestraft.
Overval op de hond vanuit het rug transport. Alleen IGP 3
(Commando „los“, „Zit“)
Vanuit het rugtransport volgt op teken van de keurmeester, zonder stil te gaan staan, een overval
op de hond. Zonder inwerking van de geleider en zonder te twijfelen moet de hond deze overval
door energiek en krachtig in te bijten verijdelen.
Na het inbijten probeert de pakwerker de hond door middel van dreigslagen en bedringing te
belasten. Hierbij is in het bijzonder te letten op zelfverzekerdheid, belastbaarheid en op een volle
en vaste beet. Op teken van de keurmeester eindigt de pakwerker de belasting.
Na het instellen en een overgangsfase van circa 1 seconde moet de hond lossen.
De geleider mag na de toegestane tijd zelfstandig een commando “los” geven waarbij hij rustig
moet blijven staan. Na het lossen moet de hond de pakwerker opmerkzaam, zelfverzekerd en
dominant bewaken.
Op aanwijzing van de keurmeester loopt de geleider in normale pas in directe weg naar zijn hond
en neemt deze met het commando “zit” in de basispositie. De geleider pakt de softstok van de
pakwerker af.
Daarna volgt een nieuwe basispositie naast de pakwerker en een zijtransport naar de keurmeester
over een afstand van ongeveer 20 passen. Een commando “volg” of “transport” is toegestaan.
De hond moet tussen de pakwerker en de geleider volgen. De hond moet tijdens het transport de
pakwerker in het oog houden. Hij mag hierbij de pakwerker niet bedringen, tegen hem opspringen
of bijten. Aan het einde van het transport neemt de geleider met zijn hond bij de keurmeester de
basispositie in, geeft deze de softstok en meldt dat deel 1 is beëindigd.
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Beoordeling en afwaardering (alleen IGP 3)
Besluiteloos, langzaam en niet energisch reageren en krachtig inbijten en werkzaam verhinderen
van de overval, geen rustige en volle beet tot aan het lossen, onopmerkzaam en niet dominant
bewaken dicht bij de pakwerker wordt passend bestraft.
Verdediging van de hond vanuit de beweging.
(commando „los“, Zit“, „volg“ of „Transport“)
IGP 1
De pakwerker blijft staan op de plaats waar de vorige oefening is beëindigd.
De geleider gaat na de oefening “verdediging vanuit de bewakingsfase” met zijn aangelijnde of los
bij voet volgende hond ongeveer 30 meter verder naar een gemarkeerde plek voor de moedproef.
Hierbij moet de hond correct en op kniehoogte van de geleider volgen.
Na het bereiken van de gemarkeerde plek blijft de geleider staan en draait zich om.
Met het commando “zit” wordt de hond in de basispositie gebracht en indien nodig afgelijnd.
De rustig en opmerkzaam richting pakwerker zittende hond mag aan de halsketting worden
vastgehouden. Hij mag door de geleider niet worden gestimuleerd.
Op teken van de keurmeester valt de pakwerker onder heftige dreigbeweging de hond frontaal
aan.
Op teken van de keurmeester geeft de geleider direct zijn hond met het commando “stellen” vrij.
De hond moet zonder te aarzelen de aanval van de pakwerker dominant en vastbesloten
verijdelen.
Na het inbijten probeert de pakwerker door stokdreiging en bedringing de hond te belasten.
Hierbij moet in het bijzonder worden gelet op zelfverzekerdheid, belastbaarheid en op een volle
en vaste beet. De geleider mag zijn plaats niet verlaten.
Op aanwijzing van de keurmeester beëindigd de pakwerker het gevecht en stelt zich in met de rug
van de hond richting de geleider. Na het instellen en een overgangsfase van circa 1 seconde moet
de hond lossen.
De geleider mag na een toegestane tijd zelfstandig het commando “los” geven.
Gedurende en na het lossen moet de pakwerker rustig blijven staan en de hond moet de pakwerker
opmerkzaam, zelfverzekerd en met hoge dominantie bewaken.
Op teken van de keurmeester loopt de geleider naar zijn hond en neemt deze met het commando
“zit” in de basispositie en lijnt hem eventueel aan. De softstok wordt van de pakwerker
afgenomen.
Hierna wordt opnieuw de basispositie ingenomen naast de pakwerker en volgt een zijtransport,
aangelijnd of met de vrij volgende hond, naar de keurmeester over een afstand van ongeveer 20
passen. Een commando “volg” of “transport” is toegestaan. De hond moet tussen de pakwerker en
de geleider in lopen. De hond moet de pakwerker hierbij in het oog houden.
Hij mag hierbij de pakwerker niet belasten, tegen hem aanspringen of bijten.
Aan het eind van het transport neemt de geleider met zijn hond bij de keurmeester de basispositie
in, geeft deze de softstok en meldt het beëindigen van afd. C.
De geleider gaat met zijn aangelijnde en onder controle zijnde hond, op aanwijzing van de
keurmeester naar de plek waar de oefening wordt besproken.
Beoordeling en afwaardering (IGP -1 - IGP 3)
Niet direct, langzaam en niet energisch en krachtig inbijten en werkzaam verhinderen van de
overval, geen rustige en volle beet tot aan het lossen, onopmerkzaam en niet dominant bewaken
dicht bij de pakwerker wordt passend bestraft.
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IGP 2
De geleider gaat na de oefening “rugtransport” met zijn vrij volgende hond ongeveer 40 meter
verder naar een gemarkeerde plek voor de moedproef.
Hierbij moet de hond in correcte volgpositie, op kniehoogte van de geleider opmerkzaam volgen.
Na het bereiken van de gemarkeerde plek blijft de geleider staan en draait zich om.
Met het commando “zit” wordt de hond in de basispositie gebracht en afgelijnd.
De rustig en opmerkzaam richting pakwerker zittende hond mag aan de halsketting worden
vastgehouden. Hij mag door de geleider niet worden gestimuleerd. Op teken van de keurmeester
valt de pakwerker onder luide wegjaag geluiden en heftige dreigbewegingen, de hond frontaal
aan.
Op teken van de keurmeester geeft de geleider direct zijn hond met het commando “stellen” vrij.
De hond moet zonder te aarzelen de aanval van de pakwerker dominant en vastbesloten
verijdelen. Na het inbijten probeert de pakwerker door stokdreiging en bedringing de hond te
belasten.
Hierbij moet in het bijzonder worden gelet op zelfverzekerdheid, belastbaarheid en op een volle
en vaste beet. De geleider mag zijn plaats niet verlaten.
Op aanwijzing van de keurmeester beëindigd de pakwerker het gevecht en stelt zich in met de rug
van de hond richting de geleider. Na het instellen en een overgangsfase van circa 1 seconde, moet
de hond lossen.
De geleider mag tijd na een toegestane tijd zelfstandig het commando “los” geven.
Gedurende en na het lossen moet de pakwerker rustig blijven staan en de hond moet de pakwerker
opmerkzaam, zelfverzekerd en met hoge dominantie ca. 5 seconden bewaken.
Beoordeling en afwaardering (IGP -2)
Besluiteloos, langzaam en niet energisch reageren, en niet krachtig inbijten en werkzaam
verhinderen van de overval, geen rustige en volle beet tot aan het lossen, onopmerkzaam en niet
dominant bewaken dicht bij de pakwerker wordt passend bestraft.
IGP 3
De geleider gaat, na het beëindigen van de oefening zijtransport en de oefening “verdediging
vanuit de bewakingsfase”, met zijn vrij volgende hond naar de middellijn ter hoogte van het eerste
verstek.
Het vrijvolgen moet de hond opmerkzaam, geconcentreerd en vrolijk tonen.
Hij volgt daarbij recht en correct ter hoogte van de knie van de geleider.
Na het bereiken van de gemarkeerde plek blijft de geleider staan en draait zich om.
Met het commando “zit” wordt de hond in de basispositie gebracht. De rustig en opmerkzaam
richting pakwerker zittende hond mag aan de halsketting worden vastgehouden.
Hij mag door de geleider niet worden gestimuleerd. Op teken van de keurmeester loopt de
pakwerker vanuit het verstek voorzien van een softstok richting de middellijn.
Na het bereiken van de middellijn loopt de pakwerker in de richting van de hond en valt zonder
zijn gang te veranderen, de geleider en zijn hond onder heftige wegjaaggeluiden en
dreigbewegingen de hond frontaal aan.
Op het moment dat de pakwerker de geleider en zijn hond op 40-50-60 meter is genadert, geeft
de geleider, op teken van de keurmeester direct zijn hond met het commando “stellen” vrij.
De hond moet zonder te aarzelen de aanval van de pakwerker dominant en vastbesloten verijdelen.
Na het inbijten probeert de pakwerker door stokdreiging en bedringing de hond te belasten.
Hierbij moet in het bijzonder worden gelet op zelfverzekerdheid, belastbaarheid en op een volle
en vaste beet. De geleider mag zijn plaats niet verlaten.
Op aanwijzing van de keurmeester beëindigt de pakwerker het gevecht en stelt zich in met de rug
van de hond richting de geleider. Na het instellen en een overgangsfase van circa 1 seconde moet
de hond lossen.
De geleider mag na een toegestane tijd zelfstandig het commando “los” geven.
VDH Kringgroep WEO Wierden Examenreglement IGP 2019 uitgewerkt door W. Achterhuis-Bos

Gedurende en na het lossen moet de pakwerker rustig blijven staan en de hond moet de pakwerker
opmerkzaam, zelfverzekerd en met hoge dominantie ca. 5 seconden bewaken.
Beoordeling en afwaardering (IGP -3)
Besluiteloos, langzaam en niet energisch reageren, en niet krachtig inbijten en werkzaam
verhinderen van de overval, geen rustige en volle beet tot aan het lossen, onopmerkzaam en niet
dominant bewaken dicht bij de pakwerker wordt passend bestraft.
Verdediging van de hond vanuit de bewakingsfase en beëindigen afdeling C IGP 2 en IGP 3
(commando „los“, zit“, „volg“ of „transport“)
Na de oefening “verdediging van de hond vanuit de bewakingsfase” onderneemt de pakwerker op
teken van de keurmeester een aanval op de hond. De hond moet deze zonder inwerking van de
geleider door energiek en krachtig in te bijten voorkomen.
De pakwerker belast de hond door dreigslagen en verdringing. Hierbij moet in het bijzonder
worden gelet op zelfverzekerdheid, belastbaarheid en op een volle en vast beet.
Tijdens deze oefening wordt alleen bij IPG 3, twee slagen gegeven.
Op aanwijzing van de keurmeester beëindigd de pakwerker het gevecht en stelt zich in met de rug
van de hond richting de geleider. Na het instellen en een overgangsfase van circa 1 seconde moet
de hond lossen. De geleider mag na een toegestane tijd zelfstandig het commando “los” geven.
Gedurende en na het lossen moet de pakwerker rustig blijven staan en de hond moet de pakwerker
opmerkzaam, zelfverzekerd en met hoge dominantie bewaken.
Op teken van de keurmeester loopt de geleider naar zijn hond, en neemt deze met het commando
“zit” in de basispositie. De softstok wordt van de pakwerker afgenomen. De wijze waarop de
geleider de pakwerker ontwapent is vrij.
Hierna volgt een nieuwe basispositie naast de pakwerker en een zijtransport met vrij volgende
hond over ongeveer 20 passen naar de keurmeester. Een commando “volg” of “transport” is
toegestaan.
De hond moet tussen de geleider en de pakwerker in lopen. Tijdens het transport moet de hond
de pakwerker in het oog houden. Hij mag echter de pakwerker niet belasten, tegen hem opspringen
of bijten. Aan het einde van het transport neemt de geleider met zijn hond bij de keurmeester
de basispositie in, en geeft de softstok aan de keurmeester en meldt dat afd. C is beëindigd.
Hierna volgt de geleider met zijn vrij volgende hond ca. 5 pas van de pakwerker weg en neemt een
afsluitende basispositie in. De hond wordt aangelijnd en naar de plek gebracht waar de bespreking
plaatsvindt.
Beoordeling en afwaardering (IGP -1 - IGP 3)
Besluiteloos, langzaam en niet energisch reageren en niet krachtig inbijten en werkzaam
verhinderen van de overval, geen rustige en volle beet tot aan het lossen, onopmerkzaam en niet
dominant bewaken dicht bij de pakwerker wordt passend bestraft.
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