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Inleiding.
Door middel van dit reglement willen wij graag duidelijke regels opstellen voor het
waterwerk onder de vlag van de NNFC en alle daarbij behorende onderdelen zoals
brevetten, trials, demo’s etc.
Dit reglement is onderverdeeld in een
“Algemeen Reglement” en een “Technisch Reglement” .
Het Algemeen Reglement behandelt alle organisatorische onderdelen.
Het Technisch Reglement behandelt alle uitrustingen die te maken hebben met het
waterwerk.
1. Doelstelling.
Wij trachten met de oefeningen zo veel mogelijk de realiteit na te bootsen zodat de
aangeboren eigenschappen van het ras goed tot uiting komen. De honden zullen meer
zelfverzekerd worden en de baas krijgt meer inzicht in het gedrag van zijn/haar hond.
De hoofdpunten zijn:
 De oefeningen dienen uitvoerbaar te zijn en aan te sluiten bij de realiteit.
 De aangeboren eigenschappen van de Newfoundlander te waarborgen.
 De gehoorzaamheid van de hond te verbeteren.
 De zelfverzekerdheid van de hond te optimaliseren.
 Het gedrag van de hond beter te leren begrijpen.
 Zorgt voor onbelaste beweging van de hond en daarmee worden de spieren en
gewrichten op een verantwoorde manier ontwikkeld en getraind.
2. Algemeen reglement.
2.0. Organisatie.
De trials wordt georganiseerd door het bestuurslid waterwerk i.s.m. de waterwerkcommissie
in opdracht van het bestuur van de NNFC.
Deelname staat alleen open voor het ras zijnde de Newfoundlander waarvan de eigenaar lid
is van de NNFC.
Stamboomloze honden zijn toegestaan maar behoren duidelijk een look á like te zijn van de
Newfoundlander. Zie 2.14.4.
Aanvang Trials is niet eerder dan 10.00 uur.
De prijsuitreiking is uiterlijk om 18.00 uur. Indien nodig kan de organisatie hiervan afwijken.
Echter de oefeningen vinden alleen plaats bij daglicht.
2.1. Algemene leiding.
De dag van de Trials staat onder leiding van de Master of the Trials.
De Master of the Trials wordt gekozen door het bestuurslid waterwerk i.o.m. de
waterwerkcommissie, met goedkeuring van het bestuur van de NNFC.
2.2. Draaiboek.
I.s.m. de waterwerkcommissie is het bestuurslid waterwerk verantwoordelijk voor een
gedegen draaiboek.
Hierin staat alles vermeld wat van belang is om de trials te organiseren.
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2.3. De inschrijving.
De inschrijving voor de trials vindt plaats via het online-inschrijfformulier op de website van
de NNFC. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 14 dagen voor aanvang van de trials, te
weten, 18 september 2022.
Om deel te nemen aan de trials is inschrijfgeld verplicht. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1
oktober 2022 te zijn betaald. Betaling op de wedstrijddag heeft extra kosten van € 2,50 per
deelnemende hond tot gevolg.
De organisatie heeft het recht om inschrijvingen te weigeren.
De eigenaar/begeleider is zelf verantwoordelijk voor de juiste spelling van de naam van de
ingeschreven hond op het inschrijfformulier.
Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de juiste opgave van het opvolgend brevet waaraan de
hond zal deelnemen.
De NNFC adviseert om de honden minimaal de inenting van Weil toe te laten dienen.
2.4. Het secretariaat.
Het secretariaat verzorgt de wedstrijdformulieren.
De deelnemende honden worden naar klasse ingedeeld op de desbetreffende baan.
Het secretariaat zorgt ervoor dat de behaalde uitslagen binnen 14 dagen op de website
gepubliceerd wordt en dat de uitslagen worden doorgestuurd naar de organisatie.
2.5. De deelnemers.
De deelnemers aan de trials dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de trials te
hebben aangemeld bij het secretariaat.
Bij het secretariaat ontvangt men de startnummer(s).
Deelnemers dienen zich te houden aan de beslissing(en) van de organisatie en de Master of
de Trials.
De deelnemers volgen altijd de aanwijzingen van de Baancommissaris, Baancoördinatoren
en/of Master of the Trials op.
2.6. De deelnemende honden.
De honden voeren de oefening geheel vrijwillig uit.
De honden vallen volledig onder verantwoording van de eigenaar/begeleider.
De oefeningen tijdens de trials gaan op volgorde zoals vermeld staat op het
wedstrijdformulier.
De honden zijn verplicht om tijdens hun waterwerkoefeningen het voorgeschreven
zwemtuig of drijfvest te dragen, zie 3.7.1. en 3.7.2. van het technisch reglement.
Loopse teven zijn toegestaan maar mogen geen belemmering zijn voor de deelnemende
honden. De Loopse teven dienen zoveel mogelijk uit de buurt van de overige deelnemende
honden gehouden te worden. De eigenaar/ begeleider is hier verantwoordelijk voor.
Slipkettingen zijn niet toegestaan.
De Master of the Trials kan op elk moment de oefeningen onderbreken als er sprake is van
vermoeidheid.
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Door vertoon van onverantwoord of ongewenst gedrag van de hond als mede zijn/haar
eigenaar/begeleider kan de Master of the Trials de oefening(en) onderbreken met
diskwalificatie tot gevolg.
Dit zal ter kennisgeving zowel schriftelijk als mondeling aan het bestuur van de NNFC worden
gemeld.
Voor alle aanwezige honden van alle deelnemers aan de trials geldt een aanlijnplicht in de
omgeving van het wedstrijdterrein.
Alleen de honden die op gaan voor hun oefening mogen, op teken van de baancommissaris,
los gemaakt worden om van start te gaan.
2.7. Deelname eigenaar / begeleider.
De eigenaar/begeleider die plaats neemt in de boot draagt een wetsuit of een degelijk
gesloten reddingsvest.
Deze personen dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
2.7.1. De minimum leeftijd eigenaar / begeleider van eigen hond.
De minimum leeftijd van 18 jaar, genoemd in artikel 2.7., geldt niet voor het begeleiden van
de eigen hond. Dit na overleg én met toestemming van de Master of the Trials. De Master of
the Trials laat zich vooraf informeren door de districtsvertegenwoordigers van de
waterwerklocatie waar de jeugdige heeft geoefend.
De eind verantwoordelijkheid ligt bij de ouders van de jeugdige.
2.8. Volgorde van de oefeningen.
Alle honden starten met de basisoefeningen.
Watertrials groep A. - Groep Jeugdbrevet - Jeugdklasse 8 tot 20 maanden oud
- Oefening A op 30 meter : Object ophalen.
- Oefening B op 30 meter : Pop ophalen.
- Oefening C op 30 meter : Springen uit de boot.
Watertrials groep B. - Groep vanaf brevet A - Deelnemers Neptunus beker
- Oefening A op 50 meter : Object ophalen.
- Oefening B op 50 meter : Pop ophalen.
- Oefening C op 50 meter : Springen uit de boot.
Watertrials groep C. - Senioren boven de 8 jaar - Special Klasse - Hulphonden
- Oefening A op 30 meter : Object ophalen.
- Oefening B op 30 meter : Pop ophalen.
- Oefening C op 30 meter : Springen uit de boot.
Alle honden die de basisoefeningen correct hebben uitgevoerd en in het bezit zijn van een
brevet mogen opgaan voor het eerst opvolgende brevet, zie 2.9.
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Neptunus beker.
- Finale Oefening op 50 meter: Object ophalen bij de boot, zonder de eigenaar in de
boot.
Voor alle oefeningen is de reglementaire veiligheidsuitrusting verplicht te gebruiken, zie
punt 3.7.
2.9. De Brevetoefeningen.
Tijdens de trials is het alleen mogelijk om deel te nemen aan één opvolgend brevet.
Alle prijzen en brevetten worden uitgereikt door de NNFC.
Honden die deelnemen met een voorgeschreven drijfvest aan, krijgen hiervoor een
aantekening op het brevet.
De baancommissaris en/of de Master of the Trials, hebben alleen het recht tot het nemen
van een beslissing voor een mogelijke herkansing.
Indeling van de oefeningen voor de volgende brevetten:
2.9.1.
-

Jeugdbrevet
Oefening A op 30 meter : Object ophalen.
Oefening B op 30 meter : Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter : Springen uit de boot.

2.9.2.
-

Brevet A
Oefening A op 30 of 50 meter * : Object ophalen.
Oefening B op 30 of 50 meter * : Pop ophalen.
Oefening C op 30 of 50 meter * : Springen uit de boot.

2.9.3.
-

Brevet B
Oefening A op 30 of 50 meter * : Object ophalen.
Oefening B op 30 of 50 meter * : Pop ophalen.
Oefening C op 30 of 50 meter * : Springen uit de boot.
Oefening E op 30 meter : Object bij Drenkeling ophalen.

2.9.4.
-

Brevet C
Oefening A op 30 of 50 meter * : Object ophalen.
Oefening B op 30 of 50 meter * : Pop ophalen.
Oefening C op 30 of 50 meter * : Springen uit de boot.
Oefening F op 30 meter : Losse lijn met object bij de afgedreven boot ophalen.

2.9.5.
-

Brevet D
Oefening A op 30 of 50 meter * : Object ophalen.
Oefening B op 30 of 50 meter * : Pop ophalen.
Oefening C op 30 of 50 meter * : Springen uit de boot.
Oefening G op 30 meter : Springen uit de boot en object bij de andere boot ophalen.
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2.9.6.
-

Brevet E
Oefening A op 30 of 50 meter * : Object ophalen.
Oefening B op 30 of 50 meter * : Pop ophalen.
Oefening C op 30 of 50 meter * : Springen uit de boot.
Oefening H op 30 meter : Peddel naar de boot brengen.

* Openklasse op 50 meter / watertrials groep B ( art. 2.8.). Alle overige klasse op 30 meter.
2.10. Weigering / Diskwalificatie
Onder een weigering wordt verstaan:
 Het niet passeren van de startlijn. ( binnen 60 sec. )
 Als de hond na 60 seconde en met een beetje begeleiding niet de boot uitgaat.
 Over de startlijn gaan en weer retour komen zonder uitvoering van de oefening.
 Het niet vasthouden van het object.
 Staan van de eigenaar/ begeleider in de boot.
 Het weigeren van het dragen van voorgeschreven zwemtuig/drijfvest.
 Alleen roepen, handgebaren en/of slaan op het water is toegestaan.
( Een fluitje / toeter of vergelijkbaar geluid is niet toegestaan)
 Gebruik van eigen objecten is niet toegestaan tenzij hiervoor, vooraf aanvang trials,
om toestemming is gevraagd bij de organisatie.
2.11. De waterwerklocatie voor de Trials.
Van belang is dat de locatie ruim, open en diep genoeg moet zijn voor het afnemen van de
oefeningen.
De deelnemende honden moeten in de aankomstzone uit zichzelf in en uit het water kunnen
lopen.
Voor de trials dient de organisatie en de Master of the Trials voor aanvang de locatie te
controleren. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de
weersomstandigheden van de dag zelf.
Om te voorkomen dat de honden tijdens het springen niet de bodem kunnen raken, dient
het water minimaal 1.5 meter diep te zijn.
Er moet voldoende ruimte zijn om de nodige wedstrijdbanen uit te kunnen zetten.
Dit geldt voor de lengte en voor de breedte van deze locatie.
Er mogen geen belemmerde obstakels in de directe omgeving aanwezig zijn.
De oever moet een aflopend talud zijn zodat de honden uit zichzelf gemakkelijk in of uit het
water kunnen lopen.
Aanbevolen is om het volgende aanwezig te hebben: stroomvoorziening en een
toiletgebouw.
Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid voorhanden zijn.
De organisatie en de Master of the Trials kunnen in geval van een afwijking de locatie wel of
niet goedkeuren.
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2.12. Het Baanvak voor de waterwerkoefeningen tijdens de Trials.
Deze wordt vooraf door de waterwerkcommissie op de oever vastgesteld en afgebakend.
Deze zal Ca. 20 meter lang en Ca. 10 meter breed zijn.
De ruimte tussen de individuele banen zal Ca. 25 meter moeten bedragen.
Alle deelnemende honden wachten aangelijnd buiten het wedstrijd-vak totdat zij aan de
beurt zijn.
De baancommissaris geeft aan wanneer de volgende hond in het wedstrijd-vak mag komen.
2.13. De baanbezetting tijdens de Trials.
Elke regio, die deel uitmaakt van de NNFC werkgroep waterwerk, krijgt een baan
toegewezen en zorgt voor een complete baanbezetting.
Per baan zijn minimaal 4 personen nodig: baancommissaris, schrijver / tijdwaarnemer,
lijnrechter, roeier.
Voor de beschrijving van deze functies zie punt 3.8.
Elke regio zorgt ervoor dat het complete materiaal, dat nodig is voor het uitvoeren van de
oefeningen, die dag aanwezig is.
2.14. De deelnemende klasse Trials.
Tijdens de trials is het slechts mogelijk om deel te nemen aan één opvolgend brevet.
Alle prijzen en brevetten worden uitgereikt door de NNFC.
Honden die deelnemen met een voorgeschreven drijfvest aan krijgen hiervoor een
aantekening op het brevet.
De baancommissaris en/of de Master of the Trials hebben alleen het recht tot het nemen
van een beslissing over een mogelijke herkansing.
2.14.1. Jeugdklasse.
Honden vanaf de leeftijd van 8 maanden tot 20 maanden jong mogen in deze klasse
deelnemen.
In deze klasse is het Jeugdbrevet van toepassing.
In deze klasse wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reuen en teven.
De afstand voor alle oefeningen in deze klasse is 30 meter.
De eindklassering is als volgt: jeugd 1ste, 2de en 3de plek.
Daarnaast wordt in deze klasse de “De Junior Spettertrofee” uitgereikt.
De uitslag voor de Junior Spettertrofee wordt bepaald door de klassering op de laatst
gehouden KCM en de punten behaald op de Trials.
2.14.2. Open klasse Teven / Reuen.
Honden vanaf de leeftijd 20 maanden tot 8 jaar gaan van start in deze klasse.
Tussen de reuen en teven wordt een aparte klassering opgemaakt.
De afstand voor deze klasse is 50 meter.
De eindklassering is als volgt:
Open klasse Teven: 1ste, 2de en 3de plek.
Open klasse Reuen: 1ste, 2de en 3de plek.
In de klasse zijn de brevetten A t/m E te behalen.
In deze klasse wordt bepaald welke hond de uiteindelijke winnaar is van de trials. De snelste
Reu en teef strijden hiervoor om de “Neptunus beker”.
Daarnaast wordt in deze open klasse de “De Spettertrofee” uitgereikt.
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De uitslag van de Spettertrofee wordt bepaald door de klassering op de laatst gehouden
KCM en de punten behaald op de Trials.
2.14.3. Veteranenklasse.
Newfoundlanders van 8 jaar en ouder vallen in deze groep.
Deze zwemmen de oefeningen die gelden voor de Open Klasse, alleen op een afstand van 30
meter.
De honden in deze leeftijdscategorie zijn niet verplicht om in deze Klasse deel te nemen.
Deze mogen ook in de Open klasse deelnemen. Dit geschiedt geheel op eigen
verantwoordelijkheid van de eigenaar / begeleider.
In de Veteranenklasse wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reuen en teven.
De eindklassering is als volgt: Veteranen 1ste, 2de en 3de plek.
In de Veteranenklasse kunnen de brevetten worden behaald met een aantekening op het
brevet waarin staat vermeld dat ze uitkwamen in de veteranen klasse.
In deze klasse wordt ook de “Caesar Beker” uitgereikt aan de snelste veteraan, die alle
oefeningen met goed gevolg heeft afgelegd.
2.14.4. Stamboomloze klasse.
Dit zijn de honden die niet zijn ingeschreven in het Nederlands stamboek.
Deze behoren duidelijk een look á like te zijn van de Newfoundlander.
Deze worden op leeftijd ingedeeld in de bijbehorende klasse. Deze klasse wordt wel
afzonderlijk geklasseerd.
In deze klasse kunnen de vervolgbrevetten worden behaald met een aantekening op het
brevet dat ze uitkwamen in de Stamboomloze klasse.
In deze klasse wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reuen en teven.
De eindklassering is als volgt: Stamboomloze klasse 1ste, 2de en 3de plek.
2.14.5. Specialklasse.
Deze Specialklasse is in het leven geroepen voor honden die om lichamelijke redenen alleen
met een voorgeschreven drijfvest kunnen deelnemen.
Men is verplicht om het voorgeschreven drijfvest tijdens de trials te dragen.
Het drijfvest dient te voldoen aan de eisen, zie punt 3.7.2.
De verantwoording ligt bij de districtsleiders of de hond terecht of onterecht in de Special
Klasse deelneemt.
Honden die met een drijfvest zwemmen uit veiligheidsoverweging, zonder een lichamelijke
reden, kunnen in deze Specialklasse alleen deelnemen buiten mededinging.
Het is de taak van de districten om leden hierop te wijzen indien leden kiezen voor een
drijfvest terwijl de hond niets mankeert.
Bij twijfel zal de Master of The Trials voor aanvang van de trials bij de desbetreffende
districten informeren om navraag te doen of de hond thuishoort in de Specialklasse.
Voor deze klasse geldt geen leeftijdsindeling.
In deze klasse wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reuen en teven.
De afstand van de oefeningen in deze klasse is 30 meter.
De eindklassering is als volgt: Specialklasse 1ste, 2de en 3de plek.
In deze klasse kunnen de brevetten worden behaald met een aantekening op het brevet dat
ze uitkwamen in de Specialklasse.
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2.15. Uitslagenlijst.
Door de eindtijden van de 3 basisoefeningen bij elkaar op te tellen komt men tot het
eindresultaat. Dit is per klasse.
De snelste hond krijgt dan de maximale score van 250 punten toebedeelt.
Nummer 2 krijgt 245 punten, nummer 3 krijgt 240 punten, elke plek lager is 5 minder.
Wanneer de eigenaar / begeleider vermoedt dat er een vergissing gemaakt is, kunnen de
Baancommissarissen en de Master of the Trials dit in overleg met elkaar bespreken.
2.16. Bekers en Eindstanden.
De eindklassering is als volgt:
Jeugdklasse: 1ste, 2de en 3de plek.
Openklasse Teven: 1ste, 2de en 3de plek.
Openklasse Reuen: 1ste, 2de en 3de plek.
Veteranen: 1ste, 2de en 3de plek.
Specialklasse: 1ste, 2de en 3de plek.
Stamboomloze klasse: 1ste, 2de en 3de plek.
2.16.1. De “CaesarBeker” wordt uitgereikt aan de snelste veteraan, die alle oefeningen met
goed gevolg heeft afgelegd.
2.16.1. Alleen de snelste reu en teef uit de Open klasse zwemmen de finale oefening om te
strijden om de “Neptunus beker”.
De snelste reu of teef zal uiteindelijke winnaar zijn van de Trials.
2.16.2. Daarnaast wordt in de Jeugdklasse de “de Junior Spettertrofee” uitgereikt.
Deze is een combinatie van de laatst gehouden KCM en Trials.
Door middel van een puntensysteem wordt bepaald welke jeugdhond deze trofee
gewonnen heeft.
2.16.3. Daarnaast wordt in de Open klasse de “De Spettertrofee” uitgereikt.
Deze is een combinatie van de laatst gehouden KCM en Trials.
Door middel van een puntensysteem wordt bepaald welke hond in de open klasse
deze trofee gewonnen heeft.
Al deze genoemde prijzen worden tijdens de trials uitgereikt.
2.16.4. De Oldest Colony’s Beker wordt op de KCM uitgereikt.
Deze prijs een combinatie van de laatst gehouden trials en de daarop volgende KCM.
De Newfoundlander met het hoogst behaalde brevet, in combinatie met het
behaalde resultaat op de eerstvolgende KCM.
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2.17. Puntentabel voor de ( Junior ) Spettertrofee.
Het tijdens de KCM behaalde resultaat wordt omgezet in onderstaande puntentabel en
opgeteld bij de punten van de watertrials:
BOB
CAC
Res. CAC
U1
U2
U3
U4
U
ZG
G
M
S

75
70
65
55
50
45
40
35
25
15
10
5

3. Technisch Reglement.
3.0. De Boot.
Deze zijn van het model opblaasbare rubberboten.
Het ledige gewicht: 50/70kg.
De maatvoering van de boten: lengte ca. 300/ 420 x breedte ca. 150/180
De voortstuwing geschiedt door middel van de volgende opties:
- Peddels.
- Elektromotor.
De basisoefeningen worden alleen uitgevoerd d.m.v. peddels.
Indien men gebruikt maakt van motoren moeten deze voldoende afgeschermd zijn of
ontkoppeld kunnen worden zodat de honden geen enkele kwetsuur kunnen oplopen.
3.1. Objecten.
De objecten dienen eenvoudig door de hond vastgepakt te kunnen worden.
Deze mogen van verschillende kleuren en van diverse materialen gefabriceerd zijn.
Maximaal gewicht: 1 kg.
De objecten dienen ten alle tijden te blijven drijven.
3.2. De Pop.
Deze is vergelijkbaar als zijnde één volwassen persoon.
Deze pop heeft een gewicht van ca. 25 kg.
3.3. De Peddel.
Deze dient van hout te zijn en heeft een lengte van minimaal 50 cm en een maximale lengte
van 200 cm. De peddel mag voorzien zijn van een stuk zacht materiaal rondom de steel. Het
gewicht is ca. 2.5 kg.
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3.4. De Drenkeling.
Deze is vergelijkbaar als zijnde een volwassen persoon.
Deze persoon heeft te allen tijde een wetsuit aan.
3.5. De Lijn.
Deze is alleen toegestaan indien alle honden een ontheffing hiervoor hebben of indien er een
evenementontheffing voor afgegeven is.
Voor een aantal oefeningen zit aan de boot een lijn bevestigd, dit als zijnde een hulpmiddel.
Deze lijn heeft de minimale lengte van 2 meter tot een maximum van 4 meter.
Alle lijnen die men gebruikt zullen op de oppervlakte moeten blijven drijven.
3.6. De boeien of markeringspunten in het water.
Deze dienen op afstand duidelijk zichtbaar te zijn.
Ze dienen stevig aangebracht te zijn zodat deze tijdens de oefeningen niet uit zichzelf
kunnen verplaatsen.
Ze dienen veilig aangebracht te zijn zodat tijdens de oefeningen de honden niet verstrikt
kunnen raken.
Voor aanvang van de oefeningen moet dit door de baancommissaris gecontroleerd zijn.
Start en finishlijn: het punt waar alle honden uit zichzelf moeten gaan zwemmen.
3.7. Veiligheidsuitrusting
3.7.1. Zwemtuig
De eisen waar het zwemtuig aan moet voldoen:
Het zwemtuig behoort een beugel/handgreep te hebben die men met de hand goed kan
vastpakken.
Het zwemtuig bevindt zich boven op de schouders van de hond.
Verplicht is dat aan iedere kant van het zwemtuig een ring zit met een doorsnee van ca. 12
cm. die door iedereen goed vastgepakt kan worden.
Het materiaal, waarvan het zwemtuig is gefabriceerd, mag niet snijden of scherpe randen
hebben.
Het zwemtuig dient gemakkelijk vast en los te maken zijn en dient goed verstelbaar te zijn.
3.7.2. Drijfvest.
De eisen waaraan het drijfvest moet voldoen:
Het drijfvest behoort aan de bovenzijde een beugel/handgreep te hebben die men met de
hand goed kan vastpakken.
Het drijfvest bevindt zich boven op de schouders van de hond.
Verplicht is dat aan iedere kant van het drijfvest een ring zit met een doorsnee van ca. 12
cm., die door iedereen goed vastgepakt kan worden.
Het materiaal, waarvan het drijfvest is gefabriceerd, mag niet snijden of scherpe randen
hebben.
Het drijfvest dient makkelijk vast en los te maken zijn en dient goed verstelbaar te zijn.
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3.7.3. Reddingsvesten.
De met CO2 patroon houdende reddingsvesten zijn uitsluitend voor de medewerkers die in
de boot plaats nemen. Na gebruik van een CO2 patroon is men verplicht deze te verwisselen.
Indien de eigenaar/begeleider geen wetsuit draagt is deze verplicht een reddingsvest te
dragen.
Al deze reddingsvesten dienen goed verstelbaar te zijn zodat deze goed passend gemaakt
kunnen worden.
3.7.4. Wetsuits / duikpak.
Voor het werken met honden is een wetsuit of een duikpak aanbevolen.
Indien men een wetsuit of een duikpak draagt is een reddingsvest niet van toepassing.
Alle overige wat lijkt op een waadbroek en/of een overlevingspak zijn ten strengste
verboden.
3.8. Baanbezetting.
3.8.1. Benoeming Baancommissaris.
Vanuit de waterwerkdistricten komen de baancommissarissen.
Zij dienen steeds rekening te houden met de richtlijnen en reglementen van dit
watertrialsreglement. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de overige bestaande
reglementen van de NNFC.
De baancommissaris is in staat om alle werkzaamheden die tijdens de trials plaatsvinden
( behalve de taken van de wedstrijdsecretariaat ) uit te voeren.
De Baancommissaris volgt altijd de aanwijzingen van de baancoördinatoren en/of Master of
the Trials op.
3.8.2. Tijdwaarneming / Schrijver.
Vanuit de waterwerkdistricten komt de tijdwaarneming / schrijver.
De aangewezen schrijver is verantwoordelijk voor het noteren van de gezwommen tijden
zoals het exact op de stopwatch is weergegeven.
Tevens dient de Tijdwaarneming / Schrijver eventuele opmerkingen van de Baancommissaris
te noteren.
De tijdwaarneming / Schrijver staat continu in contact met de lijnrechter en mag op geen
enkele wijze gehinderd worden.
De tijdwaarneming / Schrijver volgt altijd de aanwijzingen van de Baancommissaris, de
baancoördinatoren en/of Master of the Trials op.
De Tijdwaarneming / Schrijver mag geen directe relatie hebben met de desbetreffende
eigenaar/ begeleider van de hond. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal de desbetreffende
persoon tijdelijk worden vervangen door een niet, aan de hond, gerelateerde persoon.
3.8.3 Ringmeester / Baanbegeleider.
Vanuit de waterwerkdistricten komt de Ringmeester / Baanbegeleider.
De Ringmeester / Baanbegeleider zal zorgdragen voor de juiste volgorde van de deelnemers
en is verantwoordelijk voor de orde binnen de ring.
Hij of zij moet controleren of de deelnemende honden het voorgeschreven zwemtuig of
drijfvest op de juiste wijze dragen.
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Hij of zij draagt de zorg dat de schrijver en de lijnrechter op geen enkele wijze gehinderd
kunnen worden.
De Ringmeester / Baanbegeleider volgt altijd de aanwijzingen van de Baancommissaris, de
baancoördinatoren en/of Master of the Trials op.
De Ringmeester / Baanbegeleider mag de deelnemende hond begeleiden tot aan de start /
finishlijn.
Dit mag ook door de eigenaar / begeleider geschieden.
3.8.4. Bootbemanning, niet zijnde eigenaar / begeleider.
Vanuit de waterwerkdistricten komt de bootbemanning. De bootbemanning dient minimaal
de leeftijd van 18 jaar te hebben. Deze personen dienen kennis te hebben van alle
uitvoerende oefeningen.
De Bootbemanning volgt altijd de aanwijzingen van de Baancommissaris, de
baancoördinatoren en/of Master of the Trials op.
Deze personen zijn verplicht de voorgeschreven veiligheidsmaatregels, die door de NNFC zijn
vast gesteld, in acht te nemen, zie punt 3.7.
3.8.5. Drenkeling.
Deze personen dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
De Drenkeling dient zo natuurlijk mogelijk een echte drenkeling na te bootsen:
roepend om hulp en het gevoel geven dat deze op punt staat om te verdrinken!
De naam van de hond mag geroepen worden.
De Drenkeling zal altijd beschermende kleding, een wetsuit of duikpak, schoeisel en bij
voorkeur handschoenen moeten dragen.
Hij of zij geeft een object aan de hond.
De Drenkeling mag geen directe relatie hebben met de desbetreffende eigenaar/begeleider
van de hond. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal de desbetreffende persoon tijdelijk worden
vervangen door een niet, aan de hond, gerelateerde persoon.
Deze personen volgen altijd de aanwijzingen van de Baancommissaris, de baancoördinatoren
en/of Master of the Trials op.
3.8.6. De Lijnrechter.
Vanuit de waterwerkdistricten komen de lijnrechters.
De Lijnrechter is verantwoordelijk voor de juiste start-en finish procedure. Deze staat altijd
in contact met de tijdwaarneming /schrijver en de baancommissaris.
Deze persoon staat bij de start/ finish lijn en mag op geen enkele wijze gehinderd worden.
Het hoofd van de hond is de bepalende factor.
Indien de hond niet tussen de twee gemarkeerde punten als zijnde start/finishlijn terug
zwemt zal door de lijnrechter een denkbeeldige lijn getrokken moeten worden om de hond
te laten finishen.
De lijnrechters mogen geen directe relatie hebben met de desbetreffende eigenaar/
begeleider van de hond. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal de desbetreffende persoon
tijdelijk worden vervangen door een niet, aan de hond, gerelateerde persoon.
De lijnrechter volgt altijd de aanwijzingen van de Baancommissaris, de baancoördinatoren
en/of Master of the Trials op.
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3.9. Het waterwerkmateriaal.
Per baan hebben we het volgende nodig:
 1 complete rubberboot
 Zwem/reddingsvesten, zowel voor de bootbemanning en begeleiders.
 Pop
 Tafel en stoel
 Boei voor aangeven van het eindpunt op de 30/50 meter baan.
 Voldoende objecten.
 Een reddingsboei
 Een houten peddel.
 Per baan een stopwatch.
 Voor de baan afzetting: afzetlint en minimaal 6 palen.
 Reserveonderdelen voor eventuele reparaties.
3.10. Het secretariaat.
De uitrusting voor de opbouw van het secretariaat:
 Tent, deze is ruim van opzet.
 Deze tent is voorzien van stroomvoorziening.
 Computer(s)/laptop(s).
 Printer(s) en voldoende papier.
 Een tafel met daarbij passende stoelen.
 Verlichting.
 Megafoon.
 Extra schrijfgerei.
3.11. EHBO post.
Bij elke trials behoort een EHBO post (voor mens en dier) aanwezig te zijn. Dit kan een
persoon zijn die binnen de organisatie bekend is en daarvoor aangesteld is.
Deze lijst zal bij het secretariaat aanwezig zijn.
Men dient een actuele telefoonlijst en een adressenbestand bij het secretariaat klaar te
hebben liggen, met daarin de volgende gegevens:
 Het dichtstbijzijnde Ziekenhuis.
 De dichtstbijzijnde dienstdoende huisarts.
 De dichtstbijzijnde dienstdoende dierenarts.
 De dichtstbijzijnde dienstdoende dierenambulance.
 Het plaatselijke politiebureau.
 De dienstdoende beheerder van het terrein.
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3.12. Het Weer tijdens de Trials.
Advies tijdens de trials.
 Min. 10 graden.
 Max. 30 graden.
 27 – 28 graden overleggen met de organisatie en Master of the Trials.
 Onweer.
 Weeralarm code geel afgegeven door KNMI bespreken met de
waterwerkcoördinator, gedelegeerd bestuurslid en de Master of the Trials.
 Waterkwaliteit moet goed zijn.
 Uiteindelijke verantwoording ligt bij de eigenaar.
4.
4.1.

Uitleg Oefeningen
Oefening A: Object ophalen bij de boot.
(Voorheen was dit de oefening boot ophalen)

De afstand voor deze oefening: - Openklasse op 50 meter.
- Alle overige klasse op 30 meter.













4.2.

In de boot: 1 roeier en de eigenaar/ begeleider, in de boot liggen enkele objecten.
Hond heeft het voorgeschreven zwemtuig / drijfvest aan.
De boot begeeft zich richting de markeringsboei, met de neus richting de oever.
Als de boot de startlijn gepasseerd is, geeft de baancommisaris het teken dat de
hond mag starten.
De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren.
Zo niet, geldt dit als weigering.
De afstand tussen de boot en de hond blijft continu gelijk op ongeveer 10 meter.
De boot stopt bij de markeringsboei.
De hond zwemt naar de boot. Daar aangekomen geeft de eigenaar/ begeleider het
object zelf aan de hond.
De hond neemt dit in zijn bek en brengt het object terug naar de oever.
Zo niet, geldt dit als weigering.
Tijd stopt bij het passeren van de finishlijn.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Weigering is de volle tijd 10 minuten = 600 punten.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.
Oefening B: Pop ophalen bij de boot.
De afstand voor deze oefening: - Openklasse op 50 meter.
- Alle overige klasse op 30 meter.





In de boot: 1 roeier en de eigenaar/ begeleider, in de boot ligt de pop.
Hond heeft het voorgeschreven zwemtuig / drijfvest aan.
De boot begeeft zich richting de markeringsboei, met de neus richting de oever.
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4.3.

Als de boot de startlijn gepasseerd is, geeft de baancommisaris het teken dat de
hond mag starten.
De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren.
Zo niet, geldt dit als weigering.
De afstand tussen de boot en de hond blijft continu gelijk op ongeveer 10 meter.
De boot stopt bij de markeringsboei, daar aangekomen legt de eigenaar/ begeleider
zelf de pop voor of langs de boot in het water.
De hond zwemt naar de boot. Daar aangekomen geeft de eigenaar/ begeleider de
pop zelf goed aan de hond.
De hond brengt de pop terug naar de oever.
Zo niet, geldt dit als weigering.
Tijd stopt bij het passeren van de finishlijn.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Weigering is de volle tijd 10 minuten = 600 punten.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.

Oefening C: Springen uit boot.
De afstand voor deze oefening: - Openklasse op 50 meter.
- Alle overige klasse op 30 meter.












In de boot: 1 roeier en 1 begeleider, zijnde niet de eigenaar en enkele objecten.
Hond in voorgeschreven zwemtuig / drijfvest (deze moet goed vast zitten) en gaat
mee in de boot.
Een object wordt uit de boot gegooid. Object wordt eerst duidelijk aan de hond
getoond en in een rechte lijn voorwaarts gegooid op ongeveer 3 meter vanuit de
boot.
Op het moment dat het object het water raakt wordt de tijdmeting gestart.
Hond krijgt 60 seconden de tijd om uit de boot te springen (zonder hulp).
De hond mag na een minuut ( op aangeven van de tijdwaarneming ) uit de boot
geholpen worden door een beetje te begeleiden. ( Hond maakt wel aanstalten om uit
de boot te willen )
Specials en Veteranen mogen altijd uit de boot geholpen worden.
Voor alle klasse: Als de hond na een beetje begeleiden (nog) niet de boot uit wil,
wordt dit gezien als een weigering.
Hond zwemt naar het object en neemt deze in de mond mee en brengt deze tot over
de finishlijn. Zo niet, geldt dit als weigering.
Indien het object niet goed zichtbaar blijkt te zijn, mag alleen op aanwijzing van de
baancoommisarsis een 2de object worden gegooid. Dit pas na 30 seconden.
De baancommissaris mag tijdens de oefening ingrijpen bij vermoeidheid of paniek.
Dit geldt dan als een weigering.
Weigering is de volle tijd 10 minuten = 600 punten.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommisaris anders beslist.
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4.4.

Oefening D: Boot ophalen.
Deze oefening wordt niet meer ingezet i.v.m. trekontheffing

De afstand voor deze oefening: - Openklasse op 50 meter.
- Overige klasse op 30 meter.











4.5.

In de boot: 1 roeier en 1 begeleider (eigenaar).
Hond in voorgeschreven waterwerktuig / drijvest (deze moet goed vast zitten).
Op teken van baancommissaris mag de hond starten.
De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren.
Zo niet, geldt dit als een weigering.
De hond zwemt naar de boot, de begeleider geeft de hond het (losse) object.
Deze is Niet met een lijn aan de boot bevestigd.
De hond brengt de boot / object naar de oever. Zo niet geldt dit als een weigering.
Tijd stopt bij het passeren van de startlijn.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Vissen naar de hond mag niet, alleen roepen is toegestaan. (dit is een weigering)
Weigering is de volle tijd 10 minuten = 600 punten.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommisaris anders beslist.

Oefening E: Object bij Drenkeling ophalen.
De afstand voor deze oefening: - Oefening op 30 meter.
- Boei op 50 meter.













In de boot: 1 roeier en 1 begeleider en 1 drenkeling (wet /drysuit). Allen zijn niet de
eigenaar van de desbetreffende hond.
Hond in voorgeschreven zwemtuig / drijfvest (deze moet goed vast zitten ).
Boot vaart/roeit richting de boei. Op ongeveer 30 meter punt laat de drenkeling zich
uit de boot vallen en roept om hulp. Deze mag ook de naam van de hond erbij
gebruiken.
Boot vaart/roeit tot 50 meter boei door.
Op het moment dat de drenkeling te water gaat mag de hond starten.
Hond zwemt naar de drenkeling. Bij de drenkeling aangekomen moet de hond het
aangegeven object vastpakken en meenemen.
De hond brengt het object naar de oever.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Aan de oefening is geen tijd verbonden.
Bij een weigering geen brevet.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommisaris anders beslist.
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4.6.

Oefening F: Losse lijn met Object bij Afgedreven boot ophalen.
De afstand voor deze oefening: op 30 meter.















4.7.

In de boot: 1 roeier.
Hond in voorgeschreven zwemtuig / drijfvest (deze moet goed vast zitten ).
Boot begeeft zich richting boei en blijft daar op de plaats liggen.
De roeier gaat vervolgens plat in de boot liggen en houdt de boei vast door middel
van een touw.
De roeier legt de losse lijn op de rand van de boot met het object net op het water,
richting de kant.
Op teken van baancommisaris mag de hond dan starten.
De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren.
Zo niet, geldt dit als weigering.
Bij de boot hangt het object aan een losse lijn vlak boven het water.
De hond zwemt naar de boot.
Zo niet, geldt dit als weigering.
Aangekomen bij de boot pakt de hond het object en brengt het object terug naar de
oever.
Zo niet, geldt dit als een weigering.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Bij een weigering geen brevet.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommisaris anders beslist.

Oefening G: Springen uit de boot en object bij de andere boot ophalen
De afstand voor deze oefening: op 30 meter.











In boot 1: 1 roeier en 1 begeleider zijnde niet de eigenaar.
In boot 2 : 1 roeier en 1 eigenaar/begeleider, de eigenaar/begeleider met
reddings/zwemvest aan.
De hond met het voorgeschreven zwemtuig/drijfvest (deze moet goed vast zitten
)aan gaat mee in boot 1.
Boot 1 vaart/roeit naar boei 1 op 30 meter.
Boot 2 vaart/roeit op hetzelfde moment naar boei 2 op 30 meter.
De boeien liggen +/- 25 meter uit elkaar.
Op teken van de baancomissaris start de oefening.
De eigenaar/begeleider mag nu zijn hond roepen.
Uit boot 1 springt de hond en zwemt naar boot 2.
Hond krijgt 60 seconden de tijd om uit de boot te springen (zonder hulp).

21

Reglement Trials 2022








4.8.

De hond mag na 60 seconden ( op aangeven van de tijdwaarneming ) uit de boot
geholpen worden door een beetje te begeleiden. ( Hond maakt wel aanstalten om uit
de boot te willen )
Specials en Veteranen mogen altijd uit de boot geholpen worden.
Voor alle klasse: Als de hond na een beetje begeleiden (nog) niet de boot uit wil,
wordt dit gezien als een weigering.
Bij boot 2 aangekomen geeft de begeleider het losse object aan de hond en de hond
brengt deze naar de oever.
Zo niet, geldt dit als weigering.
Bij het passeren van de start/finisch lijn is de oefening volbracht.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Aan de oefening is geen tijd verbonden.
Bij een weigering geen brevet.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.

Oefening H: Peddel naar de boot brengen.
De afstand voor deze oefening: op 30 meter.












In de boot: 1 roeier en de eigenaar/begeleider, in de boot liggen enkele ( ruil)
objecten.
Hond heeft het voorgeschreven zwemtuig / drijfvest aan.
Boot begeeft zich richting de boei en blijft daar op de plaats liggen.
De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren.
Zo niet, geldt dit als weigering.
Hond gaat van start en neemt de peddel mee. Deze mag tot aan de startlijn
aangegeven worden.
De hond zwemt met de peddel naar de boot. Daar aangekomen geeft de hond
vrijwillig de peddel af en de eigenaar / begeleider geeft eventueel een ruilobject.
Een ruilobject is niet verplicht.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Aan de oefening is geen tijd verbonden.
Bij een weigering geen brevet.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.

22

Reglement Trials 2022

4.9.

Finale oefening: Object bij de boot ophalen t.b.v. NEPTUNUS Trofee.
De afstand voor deze oefening: Boot ligt op 50 meter























In de boot: 1 roeier en 1 begeleider. Beide zijn geen bekenden van de deelnemende
hond.
De roeier en de begeleider moeten dezelfde zijn voor beide honden, en mogen
niet uit de regio`s komen waar beide honden deelnemen aan de waterwerk
trainingen.
Honden dragen het voorgeschreven zwemtuig (deze moet goed vast zitten).
De boot vaart/roeit naar de boei, en gaat daar klaar liggen.
Op teken van de baancommissaris mag eerst de Reu starten.
De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren.
Zo niet, geldt dit als een weigering.
De hond zwemt naar de boot. De begeleider geeft de hond het (losse) object.
De hond brengt de object naar de oever.
Zo niet, geldt dit als een weigering.
Tijd stopt bij het passeren van de finishlijn.
Op teken van baancommisaris start nu de Teef.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
Vissen naar de hond mag niet (dit is een weigering).
Alleen roepen is toegestaan.
De snelste hond, reu of de teef, is de winnaar van de trials.
Indien beide honden weigeren:
Volgt oefening Springen uit de boot.
Zowel de reu als de teef gaan gelijkertijd mee met de boot.
Er gaat 1 begeleider extra mee. De begeleider is geen bekende van de deelnemende
hond.
Beide objecten worden dan gelijktijdig te water gegooid. De hond die dan als eerste
met het object de finish/start lijn passeert is, is de winnaar van de trials.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommisaris anders beslist.
Indien de teef loops is zal de oefening springen uit boot door de Master of the Trials
aangepast kunnen worden.

5.
Beeldopnamen.
Tijdens de Trials kunnen er beeldopnames gemaakt worden. Bezwaar dient u voor aanvang
van de Trials kenbaar te maken.
Gebruik van drones zijn niet toegestaan.
Beeldopnamen kunnen geplaatst worden op alle uitingen van de NNFC, zoals op de website,
in het clubblad en op social media e.d.
6.
De NNFC aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.
Voor alle aanwezige honden van alle deelnemers aan de Trials geldt een aanlijnplicht in de
omgeving van het wedstrijdsterrein.

