Basistoets Waterwerk
Algemeen
Toegelaten tot de Basistoets Waterwerk zijn alle honden zonder onderscheid. Ze moeten echter wel
geregistreerd en controleerbaar zijn. De minimumleeftijd is 12 maanden. Er dienen minstens 5
deelnemers te zijn, waarbij indien nodig gebruik gemaakt mag worden van ‘witte honden’ (honden
die deelnemen aan de toets zonder het doel om de toets te behalen. Het maximaal aantal
deelnemers per toets is 10. De Basistoets Waterwerk kan worden georganiseerd door de Commissie
Waterwerk van de Raad van Beheer of door een bij de Raad van Beheer aangesloten (ras)vereniging
indien daarvoor goedkeuring is gegeven door de Commissie Waterwerk.

Doel
Voor deelname aan officiële Waterwerk evenementen moet elke combinatie de Basistoets
Waterwerk hebben behaald. Waterwerk wordt veelal beoefend in openbare natuurgebieden. Daarom
is het van belang dat de hond geen risico vormt voor andere gebruikers van het natuurgebied en/of
andere aanwezige combinaties.
Het doel van de Basistoets Waterwerk is:
aantonen dat de hond sociaal is naar mensen
aantonen dat de hond sociaal is naar andere honden
aantonen dat de handler de hond onder controle heeft tijdens het wandelen
aantonen dat de hond op commando van de handler zit en af kan
aantonen dat de hond op commando van de handler hier komt als hij los loopt

Beoordeling
De oefeningen worden beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Alle onderdelen moeten met
voldoende afgesloten worden om te slagen.
De Basistoets Waterwerk is naar believen te herhalen. De toets wordt, ongeacht het resultaat, in het
Hondenlogboek genoteerd. Hierbij moet minimaal genoteerd worden: de datum van het evenement,
de naam van de keurmeester en het resultaat (geslaagd/afgewezen).

Keurmeester
De basistoets Waterwerk wordt gekeurd door een persoon die keurmeester Waterwerk en/of
Kynologisch Instructeur is.
Naast de keurmeester dient er bij de toets een ringmeester aanwezig te zijn. De ringmeester
ondersteunt de keurmeester tijdens de oefeningen (bijvoorbeeld: Hondenlogboeken vasthouden
tijdens de chipcontrole, indien nodig hond meenemen/vasthouden bij het hier komen, etc.) en de
administratie.

Dispensatie
Combinaties die kunnen aantonen geslaagd te zijn voor het examen Gehoorzame Hond, EG, FCI
Obedience Beginners of hoger en/of VZH, krijgen dispensatie voor deze toets, indien zij op het
moment van het afleggen van het betreffende examen minimaal 12 maanden oud waren.
Tevens kan dispensatie verleend worden aan combinaties op basis van diploma’s van Aangesloten
Verenigingen. Toetsing van deze diploma’s vindt plaats door de Commissie Waterwerk, waarbij het
diploma moet aantonen dat de gestelde doelen van de Basistoets Waterwerk in voldoende mate zijn
beoordeeld en dat de hond op het moment van het afleggen van het examen minimaal 12 maanden
oud was.
Dispensatie wordt, door de Commissie Waterwerk, afgetekend in het Hondenlogboek.

Oefeningen
Aan het begin van de proef stellen alle deelnemers zich naast elkaar op, met 2 tot 3 meter afstand
tussen de combinaties.
De honden zijn aangelijnd.
De honden mogen een halsband of een tuig dragen.
De honden dienen rustig en onder controle van de handler te zijn (geen verplichte positie van de
hond).
N.B. De handler mag tijdens de toets voer bij zich hebben, maar dit mag alleen ingezet worden als
beloning nadat een oefening afgerond is.

1. Chipcontrole (groepsoefening)
Doel: aantonen van sociaal gedrag naar mensen.
De keurmeester controleert bij elke hond het chipnummer.
De hond moet dit rustig toestaan (bv: niet springen naar de keurmeester, geen angstig of agressief
gedrag vertonen naar handler dan wel keurmeester).
Als het chipnummer van de hond niet overeenkomt met het chipnummer in het Hondenlogboek,
wordt de combinatie van verdere deelname uitgesloten.
2. Wandelen zonder trekken (groepsoefening)
Doel: aantonen dat de hond onder controle staat van de handler en sociaal gedrag vertoont naar
andere honden en mensen.
De combinaties wandelen in vlot temp over het aangewezen, met lint afgezette gebied (20x20 mrt.),
waarbij de hond zich aan de linker- of rechterkant van de handler bevindt. Hierbij is geen vast
parcours te volgen, de combinaties wandelen door elkaar heen, waarbij ze elkaar passeren met 2 tot
3 meter tussen de combinaties. Hierbij dient van het gehele gebied gebruik gemaakt te worden.
Tussendoor mogen de honden enkele keren de commando’s zit en/of af krijgen.

De hond hoeft niet te volgen, maar moet duidelijk onder controle staan van de handler waarbij de
riem niet strak staat (bv: niet trekken, rustig andere combinaties kunnen passeren, hond mag niet
uitvallen naar mensen en/of andere honden).
De keurmeester geeft aan wanneer de oefening ten einde is. De minimale duur van deze oefening is 5
minuten.
3. Zit en af (groepsoefening tijdens wandelen zonder trekken)
Doel: aantonen dat de hond de commando’s zit en af op kan volgen.
Tijdens het wandelen zonder trekken wordt de deelnemende combinatie gevraagd om halt te houden
en om de hond te laten zitten en liggen op commando. Hierbij is geen verplichte positie van de hond
ten opzichte van de handler.
De hond moet op commando de gevraagde houding aannemen. Hierbij mag de handler de hond,
naast een verbaal commando, wel een handgebaar gebruiken als aanvulling, maar de hond niet
lichamelijk in de gevraagde positie brengen.
De handler mag het commando maximaal 3 keer geven. De hond blijft minimaal 5 seconde in de
gevraagde positie.
Op aangeven van de keurmeester gaan de combinaties weer wandelen door het aangegeven gebied,
tot de keurmeester aangeeft dat de oefening ten einde is.
4. Hier komen (individuele oefening)
Doel: aantonen dat de hond op commando naar de handler komt.
De combinaties stellen zich aan de rand van het aangegeven gebied, met 2 tot 3 meter tussenruimte.
Om de beurt komt een combinaties naar voren.
De handler maakt de riem van de hond los. Eventueel mag de hond door de ringmeester meegelokt
worden om de afstand tussen de handler en de hond te vergroten.
Op vraag van de keurmeester roept de handler de hond bij zich. Hierbij mag de handler de hond, al
dan niet ondersteund met gebaren, maximaal 4 keer roepen.
Als de hond bij de handler is, lijnt de handler de hond aan en neemt zijn plaats weer in bij de andere
combinaties.
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