Watertrials
Indeling van de oefeningen voor de NNFC brevetten:

De oefeningen die gelden op de Watertrials
Brevet A :
Oefening A op 30 meter. Object ophalen.
Oefening B op 30 meter. Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Brevet B :
Oefening B op 50 meter. Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Oefening D op 50 meter. Boot ophalen. *
Brevet C :
Oefening B op 50 meter. Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Oefening D op 50 meter. Boot ophalen. *
Oefening E op 30 meter. Drenkeling ophalen.
Brevet D :
Oefening B op 50 meter. Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Oefening D op 50 meter. Boot ophalen. *
Oefening F op 30 meter. Afgedreven boot ophalen.
Brevet E.
Oefening B op 50 meter. Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Oefening D op 50 meter. Boot ophalen. *
Oefening G op 30 meter. Springen uit boot en dan boot ophalen
Watertrials groep A.
Oefening A op 30 meter. Object ophalen.
Groep brevet A.
Oefening B op 30 meter. Pop ophalen.
Jeugd klasse 8 tot 20 mnd oud. Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Watertrials groep B.
Groep vanaf brevet B.
Deelnemers Neptunes beker

Oefening B op 50 meter. Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Oefening D op 50 meter. Boot ophalen. *

Watertrials groep C.
Senioren boven de 9 jaar.
Mindervalide honden.
Neptunes beker.

Oefening B op 30 meter. Pop ophalen.
Oefening C op 30 meter. Springen uit de boot.
Oefening D op 30 meter. Boot ophalen. *
Oefening H op 50 meter. Boot ophalen zonder eigenaar. *

*Ook in 2015 wordt deze oefening aangepast en uitgevoerd als Object ophalen bij de boot.
(Een object kan van alles zijn mits deze blijft drijven. Een aantal voorbeelden van een object: een dummy, een stuk touw,
een stok, een arm, een vuurtoren, ongeacht de lengte, de dikte , de kleur, het materiaal e.d. Met deze objecten wordt er
het gehele seizoen bij de districten getraind en zal ook aangeboden worden tijdens de trials)
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Watertrials
Indeling van de oefeningen voor de NNFC brevetten:

Oefening A : Object ophalen bij de boot. Dummy is sinds 2015 vervangen door een object.













In de boot: 1 roeier en 1 begeleider (eigenaar) en enkele objecten.
Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( deze moet goed vast zitten ).
Op teken van de baancommissaris mag de hond starten.
De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren. Zo niet geldt dit als weigering.
De hond zwemt naar de boot, de begeleider geeft het object aan de hond..
De hond brengt het object naar de oever.
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).
Alleen bij brevet A mag de hond een fout maken.
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.













In de boot: 1 roeier en 1 begeleider (eigenaar).
De begeleider (eigenaar) neemt de pop mee.
Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( 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 weigering.
Hond zwemt naar boot, de begeleider (eigenaar) legt de pop voor of langs de boot in het water.
De hond neemt de pop aan en brengt deze naar de oever. Tijd stopt bij passeren van de startlijn.
Wanneer de oefening niet goed wordt uitgeoefend is dit een weigering. (pop los, pop niet aannemen, enz.....)
Vissen naar de hond mag niet, alleen roepen is toegestaan. (dit is een weigering).
Alleen bij brevet A mag de hond 1 fout maken (zie bijlage 2 ).
Weigering is de volle tijd 10 minuten = 600 punten.
Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.
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Watertrials
Indeling van de oefeningen voor de NNFC brevetten:

Oefening C : Springen uit boot. Voor alle deelnemers de oefening 30 meter .
 In de boot: 1 roeier en 1 begeleider, zijnde niet de eigenaar en enkele objecten.
 Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( deze moet goed vast zitten ) en gaat mee in de boot.
 Een object wordt uit de boot gegooid (eerst duidelijk aan de hond laten zien) op ongeveer 2 tot 3 meter
vanuit de boot, op het moment dat deze het water raakt wordt de tijdmeting gestart.
 Hond krijgt 60 seconden de tijd om uit de boot te springen (zonder hulp). Is de tijd verstreken dan geldt dit
 als een weigering. Help hem overboord en mag oefening alsnog afmaken.
 Hond zwemt naar het object en neemt deze mee en brengt deze tot over de finish-lijn.
 Indien het object niet goed zichtbaar blijkt te zijn mag op aanwijzing van de baancommissaris
een 2de object gegooid worden.
 Alleen bij brevet A mag de hond een fout maken.
 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 baancommissaris anders beslist.
Oefening D : Boot ophalen. Deze oefening op 50 meter.
 In de boot: 1 roeier en 1 begeleider (eigenaar).
 Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( 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 baancommissaris anders beslist.
Oefening E : Drenkeling ophalen. Oefening op 30 meter, boei op 50 meter.
 In de boot: 1 roeier en 1 begeleider en 1 drenkeling (wetsuit).
Allen zijn niet de eigenaar van de desbetreffende hond.
 Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( 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.
 De hond heeft dan 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren. Zo niet geldt dit als een weigering.
 Hond zwemt naar de drenkeling, aangekomen mag de hond de drenkeling vast pakken oftewel deze pakt
 de hond vast aan zijn tuig en de hond brengt de drenkeling naar de oever.
voor eigen bescherming mag de drenkeling gebruik maken van een object.
 Wanneer de oefening niet goed wordt uitgeoefend is dit een weigering.
 Voor de oefening opzich is er geen tijd aan verbonden.
 Bij een een weigering geen brevet.
 Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.
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Watertrials
Indeling van de oefeningen voor de NNFC brevetten:

Oefening F : Afgedreven boot ophalen. Deze oefening op 30 meter.
 In de boot: 1 roeier.
 Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( deze moet goed vast zitten ).
 Boot vaart richting boei en blijft daar op de plaats liggen. De roeier gaat dan plat in de
 boot liggen en houdt de boei vast door middel van een touw.
 De roeier gooit een lijn waaraan een object vast zit in het water, richting de kant.
 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 weigering.
 Bij de boot ligt het object vast aan een lijn in het water.
 De hond zwemt naar de boot.
 Aangekomen bij de boot volgt een fluitsignaal en laat de roeier het touw los.
 De hond pakt het object en brengt de boot naar de oever.
 Tijd stopt bij het passeren van de startlijn.
 Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
 Bij een weigering geen brevet.
 Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.
Oefening G : Uit boot springen en andere boot ophalen.
 In boot 1: 1 roeier en 1 begeleider zijnde niet de eigenaar.
 In boot 2 : 1 roeier en 1 eigenaar/begeleider, deze met redding/zwemvest aan.
 Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( deze moet goed vast zitten ) en 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 baancommissaris start de oefening.
 Uit boot 1 springt de hond, binnen 60 seconden, en zwemt naar boot 2.
 Bij boot 2 aangekomen geeft de begeleider het losse object aan de hond en brengt deze naar de oever.
 Bij het passeren van de start/finish lijn is de oefening volbracht.
 Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
 Vissen naar de hond mag nu wel. (dit is nu geen weigering)
 Het vissen is wel gelimiteerd maximaal 3 maal gooien is toegestaan.
 Bij een weigering geen brevet.
 Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.

4

Watertrials
Indeling van de oefeningen voor de NNFC brevetten:

Oefening H : Boot ophalen. NEPTUNES Trofee. Afstand is 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.
 Hond heeft een waterwerktuig met ringen aan ( deze moet goed vast zitten ).
 Op teken van baancommissaris mag eerst de Reu starten.
 De hond heeft 60 seconden de tijd om de startlijn te passeren. Zo niet geldt dit als weigering.
 De hond zwemt naar de boot, de begeleider geeft de hond het (losse) object.
 De hond brengt de boot/object naar de oever. Zo niet geldt dit als een weigering.
 Tijd stopt bij het passeren van de startlijn.
 Op teken van baancommissaris start nu de Teef.
 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)
 De snelste hond, Reu of de Teef, is de winnaar van de watertrials.
 Wanneer de oefening niet goed wordt uitgevoerd is dit een weigering.
 Indien beide honden weigeren, volgt oefening Springen uit de boot.
 Beide objecten worden dan gelijktijdig te water gegooid, de hond die dan als eerste de
 finish/start lijn gepasseerd is, is de winnaar van de watertrials
 Er is geen mogelijkheid tot herkansing tenzij de baancommissaris anders beslist.
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