Pakwerker: Richtlijnen.
A Richtlijnen voor het inzetten van Pakwerkers bij afd. C.
1. De richtlijnen en reglementen betreffende het pakwerk zijn tijdens de examens na te leven.
2. De pakwerker is gedurende afd. C de assistent van de keurmeester.
3. Voor de persoonlijke bescherming en om verzekeringstechnische redenen moet de pakwerker
tijdens trainingen, examens en wedstrijden, beschermende kledij dragen. (Vest, Broek, Bijtarm, enz.)
4. Het schoeisel van de PW moet aangepast zijn aan de omstandigheden.
5. Voor aanvang van afd. C krijgt de pakwerker richtlijnen van de keurmeester en moet deze
eerbiedigen.
6. Bij de ontwapening dient de pakwerker te werken op aanwijzing van de geleider voor zover het
examenreglement dit toestaat. Hij moet de geleider in de mogelijkheid laten om de hond, voor het
begin van het zij- en rugtransport, nogmaals in de basispositie te nemen.
7. Bij examens mag met één pakwerker gewerkt worden.
Eenmalig mag van pakwerker gewisseld worden als de pakwerker zelf deelnemer is aan het examen.
Bij grotere evenementen zoals bijvoorbeeld ABC-wedstrijden, kwalificatiewedstrijden,
kampioenschappen enz. zijn steeds twee A en/of B-pakwerkers verplicht. Een met de geleider in
huiselijke gemeenschap levende pakwerker mag tijdens alle evenementen ingezet worden.
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Basisregels voor de houding van de pakwerker bij examens en wedstrijden.
1. Algemeen
In het kader van een examen zal de africhting en voor zover mogelijk, de kwaliteit van de
voorgestelde honden (bijvoorbeeld. aanwezigheid van noodzakelijke driften, belastbaarheid,
zelfverzekerdheid en werklust) door de keurmeester beoordeeld worden.
De keurmeester kan slechts objectief beoordelen wat hij tijdens het examen, hoorbaar en zichtbaar,
vaststelt. Dit aspect en vooral het sportieve karakter van het examen (zoveel mogelijk dezelfde
omstandigheden voor alle deelnemers) vereist dat aan de keurmeester een gelijk beeld van het werk
voor alle honden wordt aangeboden.
Het wordt niet aan de willekeur van de pakwerker over gelaten, op welke manier de afd. C
uitgevoerd wordt. Veeleer heeft de pakwerker een aantal regels in acht te nemen.
De keurmeester dient gedurende de uitvoering van de diverse onderdelen van de examens, de
belangrijkste eigenschappen van afd. C te beoordelen.
Deze zijn, belastbaarheid, zelfverzekerdheid, driften, werklust en de kwaliteit van de beet.
Daarbij is ook de meer of minder krachtige beet van de hond te beoordelen.
Aangezien de kwaliteit van de beet beoordeeld moet worden, moet de hond van de pakwerker de
mogelijkheid krijgen om een goede beet te plaatsen. Als de belastbaarheid beoordeeld moet
worden moet, is het na te streven, dat passende belasting door de pakwerker wordt uitgevoerd.
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Aangezien de belastbaarheid beoordeeld moet worden, spreekt het voor zich dat de pakwerker de
hond de mogelijkheid moet bieden om een krachtige beet te kunnen tonen en een wezenlijke
dreiging moet uitoefenen. Belangrijk is dat de inzet van de pakwerker gelijk is voor alle honden
zodat de keurmeester in de gelegenheid is het werk van de honden correct te beoordelen.
2. Stellen en Aanblaffen
De pakwerker staat, voor de hond onzichtbaar, met licht gehoekte bijtarm, bewegingsloos en zonder
dreigende lichaamshouding, in het hem aangewezen verstek. De bijtarm dient daarbij als
lichaamsbescherming. Gedurende de bewaking en het aanblaffen houdt de pakwerker oogcontact
met de hond. Elke hulp door de pakwerker is verboden. De softstok wordt langs het been gehouden
en naar onder gericht.
3. Vluchtverhindering
De pakwerker verlaat op bevel van de geleider, in normale pas het verstek en stelt zich, op de door
de keurmeester vooraf aangewezen plaats, op (gemarkeerde plaats). De positie van de pakwerker
moet de geleider in staat stellen om zijn hond op een afstand van 5 passen en zijdelings van de
pakwerker af te leggen. (zijde van de bijtarm) De vluchtrichting, moet voor de geleider herkenbaar
zijn.
De pakwerker onderneemt, op aanwijzing van de keurmeester, in snelle en krachtige looppas een
vluchtpoging in rechte lijn zonder daarbij overdreven en ongecontroleerd te rennen.
De bijtarm wordt niet overdreven bewogen en de hond moet een optimale mogelijkheid krijgen om
in te bijten. De pakwerker mag zich tijdens de vlucht niet in de richting van de hond draaien.
Echter dient hij de hond in zijn blikveld te houden. Het wegtrekken van de bijtarm is niet toegestaan.
Heeft de hond ingebeten, dan loopt de pakwerker in rechte lijn verder en trekt gedurende het lopen
de bijtarm dicht tegen het lichaam.
De lengte van de vluchtpoging wordt door de keurmeester bepaald. Op aanwijzing van de
keurmeester staakt de pakwerker de vlucht. Wanneer de vluchtpoging met de vereiste dynamiek
wordt uitgevoerd, kan de keurmeester de oefening optimaal beoordelen.
Elke vorm van hulp van de pakwerker, zoals het overdreven aanbieden van de bijtarm, het lokken of
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op de broek slaan met de softstok bij aanvang of tijdens de vluchtpoging, het spanningsloos houden
van de bijtarm na het inbijten, het afzwakken van de dynamiek van de vlucht na de inbeet, het
zelfstandig instellen zonder de aanwijzing van de keurmeester af te wachten, enz. is verboden.
Voor het instellen zie punt 9 (geldt voor alle oefeningen).
4. Verdediging van de hond bij de overval in de bewakingsfase
Na een bewakingsfase onderneemt de pakwerker op aanwijzing van de keurmeester een overval
op de hond. Hierbij wordt de softstok met dreigende bewegingen ingezet zonder de hond te
raken.
Op hetzelfde ogenblik en zonder dat de bijtarm zijdelings beweegt, wordt frontaal op de hond in
gegaan. De bijtarm wordt hierbij tegen het lichaam gehouden. Heeft de hond ingebeten, dan dient
de pakwerker de hond zijdelings op te drijven. De pakwerker moet alle honden in dezelfde richting
drijven. Het wegdraaien van de pakwerker in de openingsfase is niet toegestaan.
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Daarbij dient de keurmeester zich zodanig op te stellen dat het hem mogelijk is om bij alle honden
de inbeet, de houding tijdens de belasting, de kwaliteit van de beet en de bewaking optimaal te
beoordelen. Drijven in de richting van de geleider, is niet toegestaan. Het lopen in de richting van
de hond is toegestaan.
De tests met de soft stok zijn bij alle honden op de schouders of de rug te geven. De
stokbelastingstests dienen bij alle honden dezelfde intensiviteit te hebben. Zij worden toegebracht
bij iedere oefening “overval vanuit de bewakingsfase”.
De 1ste stokslag komt na ca 4-5 stappen, de 2de stokslag opnieuw na 4-5 stappen. Na de 2de
stokslag dient de pakwerker nog ca 5 passen verder op te drijven met dreiging, maar zonder
stokslagen.
De keurmeester beslist over de duur van de belastingsfase. De pakwerker staakt op aanwijzing van
de keurmeester de overval. Indien de overval met de vereiste dynamiek wordt uitgevoerd, dan
heeft de keurmeester de optimale mogelijkheid om het werk van de hond correct naar waarde te
beoordelen.
Elke vorm van hulp zoals het aanbieden van de bijtarm, lokken of op de broek slaan voor aanvang
van de overval, spanningsloos gehouden bijtarm na het inbijten en tijdens de belastingsfase,
wijzigen van de intensiteit van de dreiging tijdens de belastingsfase en de stokslagen, zelfstandig
instellen zonder voorafgaande aanwijzing van de keurmeester bij blijken van te geringe
belastbaarheid
van de hond, is verboden. Voor het instellen zie punt 9.
8. Aanval van de Hond uit beweging
IGP-1: 30 meter, IGP-2: 40 meter, IGP-3: 50 meter,
In IGP-1 en IGP-2 blijft de pakwerker staan op het punt waar het 1e deel wordt beëindigd.
De geleider wordt aangewezen op welke plaats hij voor de volgende oefening moet gaan staan.
In IGP-3 verlaat de pakwerker op aanwijzing van de keurmeester het hem aangewezen verstek en
loopt, zonder zijn looppas te onderbreken, tot aan de middenlijn en valt hij, onder het uiten van
bedreigingen met de stem en dreigende bewegingen met de softstok, de geleider en de hond,
frontaal aan.
De hond dient met soepele arm te worden opgevangen. Bij het opvangen van de hond moet
indien nodig, het lichaam uitdraaien zodanig dat de snelheid van de hond opgevangen wordt
zonder hem te blokkeren. In geen geval mag de pakwerker de hond ontwijken. Heeft de hond
ingebeten dan begint de pakwerker met het opdrijven van de hond. Hierbij moet het overlopen
van de hond vermeden worden. De pakwerker moet alle honden in dezelfde richting opdrijven.
Daarbij dient de keurmeester zich zodanig op te stellen dat het hem mogelijk is om bij alle honden
de inbeet, de houding tijdens de belasting, de kwaliteit van de beet en de bewaking optimaal te
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beoordelen. Drijven in de richting van de geleider, is niet toegestaan.
De keurmeester beslist over de duur van de belastingfase. De pakwerker staakt op aanwijzing van
de keurmeester de aanval. Indien de aanval met de vereiste dynamiek wordt uitgevoerd, dan heeft
de keurmeester de optimale mogelijkheid om het werk van de hond correct naar waarde te
beoordelen. Elke vorm van hulp zoals het aanbieden van de bijtarm, lokken of op de broek slaan
voor aanvang van de aanval, spanningsloos gehouden bijtarm na het inbijten en tijdens de
belastingfase, wijzigen van de intensiteit van de dreiging tijdens de belastingfase en de stokslagen,
zelfstandig instellen zonder voorafgaande aanwijzing van de keurmeester bij blijken van te geringe
belastbaarheid van de hond, is verboden. Voor het instellen zie punt 9.
9. Instellen van de pakwerker
De houding van de pakwerker dient tijdens alle verdedigingsoefeningen zodanig te zijn dat de
keurmeester de kwaliteit van het bijten, het lossen en het bewaken van de hond optimaal
beoordelen kan. (nooit met de rug naar de keurmeester in stellen, oogcontact houden met de
keurmeester)
Na het afsluiten van een verdedigingsoefening is de weerstand tegen de hond te verkleinen en dient
de pakwerker zich zodanig in te stellen dat de bijtarm niet geblokkeerd wordt. De bijtarm wordt niet
hoog, gehoekt gehouden maar blijft in de positie die hij tijdens de afgesloten oefening had.
De softstok wordt, voor de hond onzichtbaar, zijdelings tegen het lichaam gehouden.
Voor het lossen wordt door de pakwerker geen enkele vorm van hulp gegeven. Na het lossen wordt
door de pakwerker oogcontact gehouden met de hond. Om de hond in het gezichtsveld te behouden
kan de pakwerker, tijdens de bewakingsfasen, zonder onverwachte bewegingen de hem
omcirkelende hond volgen.
10. Onzekerheid en falen van de hond
Een hond die bij een verdedigingsoefening niet inbijt of in een belastingfase de beet lost, dient door
de pakwerker verder te worden bedreigd tot de keurmeester de oefening afbreekt.
De pakwerker zal in een dergelijk geval, op geen enkele manier hulp verlenen aan de hond of het
gevecht beëindigen. Honden die niet lossen zullen in geen geval door de pakwerker met de softstok
beïnvloed worden. (tot lossen gebracht)
Honden die tijdens de bewakingsfasen neigen tot het verlaten van de pakwerker zullen door hem
niet beïnvloed worden om te blijven of terug te keren. De pakwerker heeft zich tijdens alle
onderdelen van de verdedigingsoefeningen conform het examenreglement actief of neutraal te
gedragen.
Stoot of bijt de hond tijdens de bewakingsfasen de pakwerker, dan zijn afweerbewegingen door de
Pakwerker te vermijden.
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