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THE INTERNATIONAL SHEEP DOG SOCIETY 

RULES FOR TRIALS 

 

Daar waar in de onderstaande regels sprake is van de “The Society” verwijst dit naar de 

International Sheep Dog Society2. 

 

 

1. DE DOELSTELLINGEN VAN EEN TRIAL 

De hond, als onderdeel van een team met zijn handler, testen op zijn vermogen om 

schapen onder controle te houden onder de verschillende omstandigheden die zich in 

het dagelijks werk voor kunnen doen. 

Vandaar de verschillende tests zoals verzamelen, drijven, scheiden, pennen en 

singelen, allemaal werkzaamheden die zich kunnen voordoen tijdens de dagelijkse 

routine van een herder. 

Deze doelstelling sluit aan bij het Hoofddoel van de vereniging; het bevorderen van het 

fokken, trainen en verbeteren van de “working sheepdog”, dit alles om een beter beheer 

van de veestapel te bewerkstelligen. 

De regels zijn speciaal opgesteld voor de “National” en “International” trials van de 

“Society”, maar de bedoeling is dat de genoemde uitgangspunten kunnen worden 

toegepast op de algemene gang van zaken tijdens alle “sheepdog trials”. 

De “Society” houdt vast aan een gemeenschappelijke standaard waar naar iedere jury 

en handler moet streven. 

Om samenhang en een gemeenschappelijke standaard te bereiken, is de “Society” van 

oordeel dat de algemene opmerkingen en regels bij de verschillende onderdelen van 

een wedstrijd parcours, zoals genoemd in dit document, opgevolgd moeten worden door 

jury’s op iedere trial georganiseerd door, of  verbonden aan, de “Society”. 

 

 

 

2. FUNCTIONARISSEN 

 n.v.t. 

 

 

 

3. INSCHRIJVINGEN 

 n.v.t. 

 

 

 

4. KWALIFICATIE 

 n.v.t. 

 

 

 

 

 

 



5. JURERING EN PARCOURSEN 

 

5.1 UITGANGSPUNTEN BIJ HET JUREREN 

 Te gebruiken in combinatie met de parcours informatie in de secties 5.2 tot 5.4. 

 a. De “Society” houdt vast aan een gemeenschappelijke standaard waar naar iedere jury 

en handler moet streven. 

 b. Het is de bedoeling dat deze regels de jury op Nationale, Internationale en lokale trials 

helpen bij het toepassen van een gemeenschappelijke standaard. 

 c. Het is de verantwoording van de jury om er voor te zorgen dat zij hun beslissingen 

nemen in overeenstemming met deze regels. 

 d. Ieder jurylid welke de uitnodiging accepteert om te jureren op een trial georganiseerd 

door de “Society” gaat er mee akkoord dat hij/zij strikt jureert volgens de regels 

vastgesteld door de “Society”  en dat hij/zij geen hond, handler of land zal bevoordelen. 

 e. Een jurylid die openlijk of heimelijk jureert op basis van zijn/haar eigen opvattingen van 

de perfecte run bewijst nog de “Society” nog de deelnemers een dienst. 

 f. Jury’s moeten te allen tijde een run scoren op de officiële jurylijsten van de “Society”, tot 

aan het punt dat deze is voltooid of tot het moment dat men opgeeft of wordt 

gediskwalificeerd.  

 g. Het is ontegenzeglijk geen gemakkelijke taak om de prestaties van een run als geheel te 

beoordelen, in principe moet een jury altijd zodra de run voltooid is kritisch kijken naar 

het scoreformulier en vervolgens beslissen of ze te streng of te mild zijn geweest bij het 

scoren van de verschillende onderdelen. 

 h. De jury moet zolang de trial in volle gang is voorzichtig zijn met het bespreken van de 

prestaties of anderszins van een run met personen buiten de jurykar. Wordt de jury toch 

benadert dan moet hij/zij verwijzen naar regel 5.1h. 

 i. De jury heeft, gelet op de noodzaak het welzijn van de schapen en de hond te bewaken, 

de bevoegdheid om een deelnemer van het veld te halen waarvan de prestaties 

onvoldoende zijn. 

 j. De run begint wanneer de hond gestuurd is / de hond de handler verlaat voor zijn outrun. 

 k. De run is klaar en de jury rond de jurering af  op het moment  dat: 

   - de poort van de pen achter de schapen is gesloten 

   - de jury de single heeft geaccepteerd 

   - na welk laatste onderdeel van de run dan ook 

   - er sprake is van een diskwalificatie 

   - de handler vroegtijdig stopt met zijn run  

   - de toegestane tijd is verstreken 

 l. Een fluitcommando wordt gelijkgesteld aan een gesproken commando. 

 m.  Goed handlen onder moeilijke omstandigheden wordt door de jury meegenomen in de  

beoordeling. 

 n. Geen punten worden toegekend aan die onderdelen die niet binnen de gestelde 

tijdslimiet zijn voltooid. 

 o. De beslissingen van de jury zijn definitief mits hun handelwijze in overeenstemming is 

met de “Rules for Trials”3. 

  

  



5.2  NATIONALE & INTERNATIONALE KWALIFICATIE KAMPIOENSCHAPPEN 

(SINGLES) 

 

 

5.2.1 Parcours 

 DE VERANTWOORDING OM IN OVEREENSTEMMING MET DE “RULES” EEN 

PARCOURS UIT TE ZETTEN LIGT BIJ DE WEDSTRIJD COMMISSIE. 

 Het parcours, de puntenschaal en tijdslimiet vastgesteld door de “Directors” worden 

hieronder uiteengezet. 

 Er wordt tijdens de trial gelopen met 5 schapen zodanig geselecteerd dat elke 

deelnemer indien mogelijk schapen krijgt van hetzelfde type. 

 Onder voorbehoud dat het parcours kan worden verandert door de wedstrijdcommissie, 

zal de trial, indien mogelijk, worden beslist op het volgende parcours, puntenschaal en 

tijdslimiet: 

   Schapen:  5 schapen (3 ongemerkte en 2 gemerkte met halsbanden) 

   Verzamelen:  365,76 meter van de handler 

      Fetch: Door hekken 6,40 meter uit elkaar, 137,16 meter van de 

handler, in het midden van het parcours. 

      Drive: 411,48 meter over een driehoekig parcours, 2 poorten de 

hekken 6,40 meter uit elkaar. Eerste paar hekken op circa 

137,16 meter van de handler. 

   In het geval van een kort parcours, wanneer de fetch minder 

dan 365,76 meter is, zal de drive indien mogelijk worden 

verlengd, zodat de totale lengte van de fetch en drive 777,24 

meter is, of zo dicht mogelijk bij deze lengte als redelijkerwijs 

praktisch is. 

  Scheidingsring: Diameter 36,58 meter 

  Pen: 2,74 meter x 2,44 meter met een poort van 2,44 meter breed, 

met daaraan een touw van 1,83 meter lang. De poort moet 

minstens 170 graden kunnen opendraaien. 

 

 

5.2.2 Outrun 

 a. Vanaf de aanvang van de run zal de handler bij de paal blijven. 

 b. De hond moet dicht bij de handler / paal gepositioneerd worden. 

 c. De hond mag links of rechtsom worden uitgestuurd. 

 d. De hond mag niet te krap of te wijd zijn. 

 e. De hond mag, buiten het eerste commando om te starten met zijn outrun, geen 

commando’s meer nodig hebben. 

 f. Extra commando’s moeten worden bestraft. 

 g. Bijfluiten (veranderen richting) in de loop is minder ernstig dan een stop en een 

commando. 

 h. Een hond die de “bijfluit” commando’s niet opvolgt moet strenger bestraft worden dan 

een hond die het commando wel oppakt. 

 i. De hond mag niet stoppen totdat hij het balanspunt heeft bereikt. Het balanspunt ligt 

daar waar hij moet starten met de schapen in de richting van de eerste hindernis te 

liften.  



 j. Het is duidelijk ernstiger wanneer een hond stopt op zijn outrun dan wanneer hij 

doorgaat na “bijgefloten” te zijn, de jury moet dan ook als zodanig de outrun beoordelen.  

 k. De hond mag niet inkomen. 

 l. Een goede outrun moet de vorm van één zijde van een peer hebben met de stompe 

kant van de peer aan het einde van het veld bij de schapen. 

 m. De hond moet, om ze niet te verontrusten, ver genoeg achter de schapen eindigen. 

 n. Voor een cross moet een minimum van 80% van het totaal aantal punten van de outrun 

worden afgetrokken en bovendien moeten er punten in mindering worden gebracht voor 

de extra commando’s.  

 o. De perfecte outrun moet worden voltooid zonder commando’s. De jury moet punten 

aftrekken voor elk extra commando. Het totale verlies aan punten zal afhangen van het 

oordeel van de jury over de ernst van de fout. 

 p. Waar de outrun stopt varieert met de daadwerkelijke positie van de schapen. Als de 

schapen hun plaats bij de opzetpaal verlaten hebben, moet de outrun eindigen op het 

punt waar de hond ze aantreft om ze dan vervolgens vanaf daar in een directe lijn naar 

de eerste hindernis te brengen. Het kan zijn dat de hond moet stoppen aan de kant / in 

de loop van zijn outrun als de schapen toevallig zijn kant op komen, en omgekeerd zou 

het kunnen betekenen dat hij ver voorbij de opzetpaal moet als de schapen de paal 

hebben verlaten in de richting waarop de hond rent.  

 

 

5.2.3 Lift 

 a. Aan het einde van de outrun zal de hond ofwel stoppen of alleen vertragen. 

 b. De nadering van de hond moet vloeiend, behoedzaam en rustig zijn. 

 c. De hond zal de controle nemen op een besliste en rustige manier. 

 d. De hond mag de schapen niet laten schrikken door overhaast in te komen, hij mag ook 

niet blijven liggen waardoor er verschillende commando’s nodig zijn voordat hij de 

schapen in beweging brengt. 

 e. De lift moet vloeiend en gebalanceerd worden uitgevoerd terwijl de schapen in een 

directe lijn naar de eerste hindernis worden bewogen. 

 f. De jury moet zijn persoonlijke kennis van schapen en schapenhonden gebruiken om te 

bepalen of de lift de schapen ten onrechte heeft verstoord en dienovereenkomstig 

punten aftrekken. 

 g. Tot op dit punt in de trial, zal de jury punten aftrekken voor excessief commando gebruik, 

traagheid etc.  

 

 

5.2.4 Fetch 

 a. De schapen moeten, in een gelijkmatig tempo, vanaf de plaats waar ze gelift worden in 

een rechte lijn naar de eerste hindernis en vanaf daar in een recht lijn naar de 

handler/paal gebracht worden. Als de schapen afwijken van de lijn moeten ze op die lijn 

worden teruggebracht zo snel als praktisch mogelijk is. 

 b. De hond mag de schapen niet haasten of overflanken (dat wil zeggen dat de hond aan 

beide zijde van de schapen niet te ver door mag flanken, waardoor ze draaien op het 

parcours en er een zigzag beweging ontstaat). 

 c. De hond zou maar een paar commando’s nodig moeten hebben. Daar waar de schapen 

afdwalen van de juiste lijn wordt de hond beoordeeld op zijn vermogen om ze onder 

controle te houden en op zijn directe reactie op alle commando's. 



 d. Een nieuwe poging om een poort te halen is niet toegestaan. 

 e. Wanneer er poorten worden gemist of de schapen van lijn zijn moet de sanctie een 

weerspiegeling zijn van alle omstandigheden, maar in het bijzonder van de hoeveelheid 

fouten toe te schrijven aan de hond en/of de handler. Beide kunnen het onderwerp van 

sancties zijn. Als de schapen makkelijk zijn en er worden fouten gemaakt, dan moet de 

straf strenger zijn dan wanneer de schapen lastig zijn en daarmee bijdragen tot 

afwijkingen van de ideale lijn zonder dat de hond dit kan voorkomen. 

 f. Als een poort wordt gemist moet de minimum aftrek één punt per schaap zijn, de jury 

moet echter rekening houden met alle relevante omstandigheden die hebben 

bijgedragen tot het missen van de poort en de hoogte van de puntenaftrek 

dienovereenkomstig bepalen. 

 g. Tenzij anders aangegeven door de wedstrijdleiding, brengt de handler aan het einde van 

de fetch de schapen rond de post / achter de handler langs, zo dichtbij als praktisch 

mogelijk is, dit moet gebeuren op een vloeiende en rustige manier. 

 

 

5.2.5 De drive 

 a. De drive kan van links naar rechts of van rechts naar links lopen afhankelijk van het 

parcours en de beslissing van de wedstrijdcommissie. 

 b. Het eerste deel van de drive start zodra de schapen achter langs de handler / paal zijn 

gedreven. 

 c. Zodra de schapen door de eerste poort gedreven zijn moeten ze onmiddellijk gedraaid 

worden op een directe lijn over het veld naar de tweede drive poort. Zodra ze door deze 

drive poort zijn moeten de schapen zo keurig mogelijk gedraaid worden op een rechte 

lijn richting scheidingsring. 

 d. Het is belangrijk dat het laatste deel van de drive gebeurd in een rechte lijn naar de 

scheidingsring, meestal is deze zodanig geplaatst dat er een directe lijn mogelijk is. 

 e. De hond moet duidelijk zijn vermogen tonen om, zonder al te veel commando’s, rustig te 

drijven. 

 f. De schapen moeten in een rechte lijn tussen de hindernissen door daarnaast wordt er 

verwacht dat er een redelijke draai wordt gemaakt bij zowel de paal als beide poorten. 

Als de schapen van lijn afwijken moeten ze zo snel als praktisch mogelijk is daarop terug 

worden gezet. 

 g. Zoals op de fetch, zijn de poorten obstakels die je moet halen daarnaast zijn ze ook een 

hulpmiddel bij het op lijn houden van de schapen. 

 h. Tijdens de drive moeten de schapen rustig in beweging worden gehouden - extreem 

versnellen gevolgd door halt houden is ongewenst  en moet bestraft worden. 

 i. Als een poort wordt gemist moet de minimum aftrek één punt per schaap zijn, de jury 

moet echter rekening houden met alle relevante omstandigheden die hebben 

bijgedragen tot het missen van de poort en de hoogte van de puntenaftrek 

dienovereenkomstig bepalen. 

 j. Een nieuwe poging om willekeurig welke poort te halen is NIET toegestaan. 

 k. De handler moet bij de paal blijven totdat het eerste schaap in de scheidingsring is. 

 l. De drive eindigt zodra ALLE schapen in de scheidingsring staan. 

 

 

5.2.6 Scheiden 

 a. Twee ongemerkte schapen moeten binnen de ring worden afgescheiden. 



 b. Scheiden vereist; manoeuvreren van de schapen in de ring door de handler en de hond 

om de beste schikking te krijgen voor het afscheiden van 2 specifieke schapen door de 

hond. 

 c. Om de scheiding naar tevredenheid van de jury uit te voeren, moet de hond in de ring 2 

ongemerkte schapen afscheiden en laten zien dat hij controle over ze heeft hetzij in dan 

wel buiten de ring. 

 d. Het belangrijkste aspect hier is het testen van het vermogen van de hond om te 

scheiden en de twee ongemerkte schapen af te splitsen van de rest van de kudde. 

 e. Het is niet noodzakelijk dat de hond inkomt tot aan de handler. 

 f. De hond moet laten zien dat hij kan scheiden en daarna de afgescheiden schapen kan 

weghouden van de rest van de kudde. Het is niet vereist dat de schapen worden 

weggedreven. 

 

 

5.2.7 Pennen 

 a. Na het voltooien van de scheiding zal de hond alle schapen op een praktische en 

vakkundige wijze bijeenbrengen, dit hoeft niet perse in de ring. De handler moet door 

naar de pen en laat het aan de hond over om de schapen naar de pen te brengen. 

 b. De handler mag de hond niet helpen bij het drijven van de schapen van de 

scheidingsring naar de pen. 

 c. De handler staat bij de poort en houdt het touw vast, hij/zij mag dit niet loslaten tenzij het 

nodig is om opnieuw te scheiden. 

 d. Het is aan de hond om de schapen in de juiste positie te manoeuvreren om zo het 

pennen succesvol af te ronden. 

 e. De handler mag de pen poort niet gebruiken om de schapen in de pen te duwen nog 

mag hij/zij met de poort de schapen raken dit leidt tot aftrek van punten. 

 f. De poort van de pen moet volledig, binnen de tijd, gesloten zijn voordat de handler de 

schapen weer mag vrijlaten. 

 g. Na het vrijlaten van de schapen moet de handler de poort dichtmaken en vastzetten, 

gebeurd dit niet dan wordt dit bestraft. 

 

 

5.2.8 Single 

 a. Aftrek van punten voor de single start zodra de schapen de pen hebben verlaten. 

 b. De handler gaat door naar de scheidingsring en laat het aan de hond over om de 

schapen van de pen naar de ring te brengen. 

 c. 1 van de 2 gemerkte schapen moet binnen de ring worden afgescheiden en moet tot 

tevredenheid van de jury worden tegengehouden binnen of buiten de ring. 

 d. Het is de handler verboden om de hond  bij het wegdrijven te helpen, om te pogen de 

single weg te drijven of om de hond hiertoe te dwingen over welke afstand dan ook. 

 e. De single is voltooid wanneer de hond, naar tevredenheid van de jury, het schaap heeft 

weggedreven. Dit wordt door de jury aangegeven. 

 f. Zoals bij de scheiding moet bij het singlen de hond en niet de handler inkomen om een 

enkel schaap af te scheiden. 

 g. We zien veel te vaak handlers die zelf de schapen afscheiden, terwijl de hond erbij ligt 

als een bijna ongeïnteresseerde toeschouwer. Dit moet overeenkomstig bestraft worden. 



 h. De grootste hulp die de handler zijn/haar hond kan geven is uit de weg gaan om op die 

manier de hond de gelegenheid te geven zijn vaardigheid te tonen om een schaap af te 

scheiden en weg te drijven. 

 i. Het is essentieel dat de hond in staat is het enkele schaap weg te houden van de rest. 

De jury moet daarom ook pas zijn tevredenheid uiten wanneer de hond voldoende 

getest is en zijn kunde om dit te doen afdoende bewezen heeft. 

 j. Bij hun beslissing of de single effectief voltooid is moet de jury rekening houden met het 

gedrag van de schapen. 

 

 

5.2.9 Puntenschaal 

 Voor onderdelen van het “werk” die niet binnen de tijdslimiet zijn voltooid worden geen 

punten toegekend.  

 

 Outrun (20);   Lift (10);  Fetch (20);  Drive (30); Scheiden (10);  Pennen (10);  Single (10); 

Totaal = 110 punten. 

 

 

5.2.10 Tijdslimiet 

 15 minuten. Geen verlenging. 

  



5.3  NATIONALE & INTERNATIONALE BRACE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

 

5.3.1 Parcours 

 DE VERANTWOORDING OM IN OVEREENSTEMMING MET DE “RULES” EEN 

PARCOURS UIT TE ZETTEN LIGT BIJ DE WEDSTRIJD COMMISSIE. 

 Het parcours, de puntenschaal en tijdslimiet vastgesteld door de “Directors” worden 

hieronder uiteengezet. 

 De wedstrijd wordt iedere trial dag tijdens lunchtijd gehouden of op een tijdstip zoals 

afgesproken met de wedstrijdcommissie. 

 Er wordt tijdens de trial gelopen met 10 schapen zodanig geselecteerd dat elke 

deelnemer indien mogelijk schapen krijgt van hetzelfde type. 

 Onder voorbehoud dat het parcours kan worden verandert door de wedstrijdcommissie, 

zal het kampioenschap, indien mogelijk, worden beslist op het volgende parcours, 

puntenschaal en tijdslimiet: 

   Schapen:  10 

   Verzamelen:  Nationaal = ongeveer 365,76 meter van de handler 

      Internationaal = ongeveer 548,64 meter van de handler 

      Fetch: Door hekken 6,40 meter uit elkaar, 137,16 meter van de 

handler, in het midden van het parcours. 

      Drive: 411,48 meter over een driehoekig parcours met 2 poorten, de 

hekken 6,40 meter uit elkaar. Eerste paar hekken op circa 

137,16 meter van de handler. 

  1ste  Pen: Ruitvormig met een ingang van 1,53 meter en geen poort 

  2de  Pen: 45,72 meter van 1ste pen, pen = 2,74 meter x 2,44 meter met 

een poort van 2,44 meter breed, met daaraan een touw van 

1,83 meter lang. De poort moet minstens 170 graden kunnen 

opendraaien. 

 

 

5.3.2 Outrun 

 a. Vanaf de aanvang van de run zal de handler bij de paal blijven. 

 b. De hond moet dicht bij de handler gepositioneerd worden. 

 c. 1 hond wordt vanaf de handler linksom de andere rechtsom uitgestuurd. 

 d. Het is wenselijk dat beide honden gelijktijdig hun outrun voltooien. 

 e. Kruisen bij het voltooien van de outrun is toegestaan. 

 f. De honden mogen niet stoppen totdat zij het balanspunt hebben bereikt. Het balanspunt 

ligt daar waar zij moeten starten met de schapen in de richting van de eerste hindernis te 

liften. 

 g. Het is duidelijk ernstiger wanneer de honden stoppen op hun outrun dan wanneer zij 

doorgaan na “bijgefloten” te zijn, de jury moet dan ook als zodanig de outrun 

beoordelen. 

 h. De honden moeten aan de kant blijven naar waar zij zijn overgestoken, opnieuw kruisen 

is niet toegestaan. 

 i. De honden mogen niet te krap of te wijd zijn. 

 j. De honden mogen, buiten het eerste commando om te starten met hun outrun, geen 

commando’s meer nodig hebben. 

 k. Extra commando’s moeten worden bestraft. 



 l. Bijfluiten (veranderen richting) in de loop is minder ernstig dan een stop en een 

commando. 

 m. Honden die de “bijfluit” commando’s  niet opvolgen moeten strenger bestraft worden dan 

honden die het commando wel oppakken. 

 n. De honden mogen niet inkomen op hun outrun. 

 o. Een goede outrun moet de vorm van één zijde van een peer hebben met de stompe 

kant van de peer aan het einde van het veld bij de schapen. 

 p. De honden moeten, om ze niet te verontrusten, ver genoeg achter de schapen eindigen. 

 q. Voor een cross moet een minimum van 80% van het totaal aantal punten van de outrun 

worden afgetrokken en bovendien moeten er punten in mindering worden gebracht voor 

de extra commando’s.  

 r. De perfecte outrun moet worden voltooid zonder commando’s. De jury moet punten 

aftrekken voor elk extra commando. Het totale verlies aan punten zal afhangen van het 

oordeel van de jury over de ernst van de fout. 

 s. Waar de outrun stopt varieert met de daadwerkelijke positie van de schapen. Als de 

schapen hun plaats bij de opzetpaal verlaten hebben, moeten de outruns eindigen op 

het balanspunt zodat de honden vanaf daar de schapen in een directe lijn naar de eerste 

hindernis kunnen brengen. Het kan zijn dat de hond moet stoppen aan de kant / in de 

loop van zijn outrun als de schapen toevallig zijn kant op komen, en omgekeerd zou het 

kunnen betekenen dat hij ver voorbij de opzetpaal moet als de schapen de paal verlaten 

hebben in de richting waarop de hond rent.  

 

 

5.3.3 Lift 

 a. De nadering van de honden moet vloeiend, behoedzaam en rustig zijn. 

 b. Het is wenselijk dat beide honden gelijktijdig hun outrun voltooien zodat zij samen de lift 

gebalanceerd kunnen uitvoeren. 

 c. Aan het einde van de outrun zullen de honden ofwel stoppen of alleen vertragen. 

 d. De honden zullen de controle nemen op een besliste en rustige manier. 

 e. De honden mogen de schapen niet laten schrikken door overhaast in te komen, zij 

mogen ook niet blijven liggen waardoor er verschillende commando’s nodig zijn voordat 

zij de schapen in beweging brengen. 

 f. De lift moet vloeiend en gebalanceerd worden uitgevoerd terwijl de schapen in een 

directe lijn naar de eerste hindernis worden bewogen. 

 g. De jury moet zijn persoonlijke kennis van schapen en schapenhonden gebruiken om te 

bepalen of de lift de schapen ten onrechte heeft verstoord en dienovereenkomstig 

punten aftrekken. 

 h. Tot op dit punt in de trial, zal de jury punten aftrekken voor excessief commando gebruik, 

traagheid etc. 

 

 

5.3.4 Fetch 

 a. De handler blijft bij de paal staan. 

 b. De schapen moeten in een gelijkmatig tempo vanaf de plaats waar ze gelift worden in 

een rechte lijn naar de eerste hindernis gebracht worden en vanaf daar in een recht lijn 

naar de handler/paal. Als de schapen afwijken van de lijn moeten ze op die lijn worden 

teruggebracht zo snel als praktisch mogelijk is. 

 c. Beide honden blijven aan hun eigen kant. 



 d. Als de honden tijdens de run crossen dan moeten zij zo snel mogelijk teruggestuurd 

worden naar hun respectievelijke zijden. 

 e. De honden mogen de schapen niet haasten of overflanken (dat wil zeggen dat de 

honden aan beide zijde van de schapen niet te ver door mogen flanken, waardoor de ze 

draaien op het parcours en er een zigzag beweging ontstaat). 

 f. De honden zouden maar een paar commando’s nodig moeten hebben. Daar waar de 

schapen afdwalen van de juiste lijn worden de honden beoordeeld op hun vermogen om 

ze onder controle te houden en op hun directe reactie op alle commando's. 

 g. Een nieuwe poging om een poort te halen is niet toegestaan. 

 h. Wanneer er poorten worden gemist of de schapen van lijn zijn moet de sanctie een 

weerspiegeling zijn van alle omstandigheden, maar in het bijzonder van de hoeveelheid 

fouten toe te schrijven aan de honden en/of de handler. Alle drie kunnen zij het 

onderwerp van sancties zijn. Als de schapen makkelijk zijn en er worden fouten 

gemaakt, dan moet de straf strenger zijn dan wanneer de schapen lastig zijn en 

daarmee bijdragen tot afwijkingen van de ideale lijn zonder dat de honden dit kunnen 

voorkomen. 

 i. Als een poort wordt gemist moet de minimum aftrek een half punt per schaap zijn, de 

jury moet echter rekening houden met alle relevante omstandigheden die hebben 

bijgedragen tot het missen van de poort en de hoogte van de puntenaftrek 

dienovereenkomstig bepalen. 

 j. De handler brengt aan het einde van de fetch de schapen rond de post/achter de 

handler langs zo dichtbij als praktisch mogelijk is, dit moet gebeuren op een vloeiende 

en rustige manier. 

 

 

5.3.5 De drive 

 a. Beide honden houden hun eigen kant en de handler blijft bij de paal tot het einde van de 

drive. 

 b. De drive kan van links naar rechts of van rechts naar links lopen afhankelijk van het 

parcours en de beslissing van de wedstrijdcommissie. 

 c. Het eerste deel van de drive start zodra de schapen achter langs de handler / paal zijn 

gedreven. 

 d. Zodra de schapen door de eerste poort gedreven zijn moeten ze onmiddellijk gedraaid 

worden op een directe lijn over het veld naar de tweede drive poort. Zodra ze door deze 

drive poort zijn moeten de schapen zo keurig mogelijk gedraaid worden op een rechte 

lijn richting scheidingsring. 

 e. Het is belangrijk dat het laatste deel van de drive gebeurd in een rechte lijn naar de 

scheidingsring, meestal is deze zodanig geplaatst dat er een directe lijn mogelijk is. 

 f. De honden moeten duidelijk hun vermogen tonen om, zonder al te veel commando’s, 

rustig te drijven. 

 g. De schapen moeten in een rechte lijn tussen de hindernissen door daarnaast wordt er 

verwacht dat er een redelijke draai wordt gemaakt bij zowel de paal als beide poorten. 

Als de schapen van lijn afwijken moeten ze zo snel als praktisch mogelijk is daarop terug 

worden gezet. 

 h. Zoals op de fetch, zijn de poorten obstakels die je moet halen daarnaast zijn ze ook een 

hulpmiddel bij het op lijn houden van de schapen. 

 i. Tijdens de drive moeten de schapen rustig in beweging worden gehouden - extreem 

versnellen gevolgd door halt houden is ongewenst  en moet bestraft worden. 



 j. Als een poort wordt gemist moet de minimum aftrek een half punt per schaap zijn, de 

jury moet echter rekening houden met alle relevante omstandigheden die hebben 

bijgedragen tot het missen van de poort en de hoogte van de puntenaftrek 

dienovereenkomstig bepalen. 

 k. Een nieuwe poging om willekeurig welke poort te halen is NIET toegestaan. 

 l. De handler moet bij de paal blijven totdat het eerste schaap in de scheidingsring is. 

 m. De drive is afgerond zodra ALLE schapen in de scheidingsring staan. 

 

 

5.3.6 Scheiden 

 a. De 10 schapen moeten binnen de scheidingsring in twee gelijke koppels worden 

verdeeld door een van beide honden. 

 b. Eén van beide koppels wordt weggedreven en blijft onder verantwoording van 1 van de 

honden achter. 

 

 

5.3.7  Pennen 

 a. Na het voltooien van de scheiding gaat de handler door naar de pen. 

 b. De handler mag de hond niet helpen bij het drijven van de schapen van de ring naar de 

pen. 

 c. Het eerste koppel wordt, door 1 hond, gepend in de ruitvormige pen. 

 d. Het is aan de hond om de schapen in de juiste positie te manoeuvreren om zo het 

pennen succesvol af te ronden. 

 e. Eenmaal gepend, worden de schapen onder verantwoording van deze hond achter 

gelaten, terwijl het tweede koppel door de andere hond in de andere pen wordt 

gedreven. 

 f. Als er een pen met poort wordt gebruikt blijft de handler staan bij de poort en houdt het 

touw vast, hij/zij mag dit niet loslaten tenzij het nodig is om opnieuw te scheiden. 

 g. De handler mag de pen poort niet gebruiken om de schapen in de pen te duwen nog 

mag hij/zij met de poort de schapen raken dit leidt tot aftrek van punten. 

 h. De handler moet binnen de tijd de poort van de pen volledig sluiten. 

 

  

5.3.8 Puntenschaal 

 Voor onderdelen van het “werk” die niet binnen de tijdslimiet zijn voltooid worden geen 

punten toegekend.  

 

 Outrun (2x20) 40;   Lift (2x10) 20;  Fetch 20;  Drive 30; Scheiden 10;  Pennen (2x10) 20;  

Totaal = 140 punten. 

 

 

5.2.10 Tijdslimiet 

 Nationaal = 20 minuten 

 Internationaal = 25 minuten 

 

 

 

 



5.4  INTERNATIONAAL “SUPREME”  KAMPIOENSCHAP (SINGLES) 

 

 

5.4.1 Parcours 

 DE VERANTWOORDING OM IN OVEREENSTEMMING MET DE “RULES” EEN 

PARCOURS UIT TE ZETTEN LIGT BIJ DE WEDSTRIJD COMMISSIE. 

 Het parcours, de puntenschaal en tijdslimiet vastgesteld door de “Directors” worden 

hieronder uiteengezet. 

 De runs beginnen om 08:00 of op het tijdstip zoals afgesproken met de 

wedstrijdcommissie de honden starten in de volgorde zoals aangegeven in het 

programma van de Kwalificatie Trial. 

 Er wordt tijdens de trial gelopen met 20 schapen, 5 gemerkt door middel van een band, 

zodanig geselecteerd dat elke deelnemer indien mogelijk schapen krijgt van hetzelfde 

type. 

 Onder voorbehoud dat het parcours kan worden verandert door de wedstrijdcommissie, 

zal het Kampioenschap, indien mogelijk, worden beslist op het volgende parcours, 

puntenschaal en tijdslimiet: 

   Schapen, 1ste koppel: 10 schapen, bij voorkeur uit het zicht van de hond  

   Verzamelen:  Ongeveer 731,52 meter van de handler 

      Fetch: Door 2 hekken 8,23 meter uit elkaar, naar een paal in het 

midden van het veld, 18,29 meter vanaf de poort 

 Schapen, 2de koppel: 10 schapen, bij voorkeur uit het zicht van de hond 

 Verzamelen: Ongeveer 731,52 meter van de handler 

      Drive: Totaal 548,64 meter over een driehoekig parcours met 2 

poorten de hekken 8,23 meter uit elkaar. Eerste paar hekken op 

circa 182,88 meter van de handler. 

  Scheidingsring: Diameter 36,58 meter 

  Pen: 2,74 meter x 2,44 meter met een poort van 2,44 meter breed, 

met daaraan een touw van 1,83 meter lang. De poort moet 

minstens 170 graden kunnen opendraaien. 

 

 

5.4.2 Outrun 

 a. De eerste outrun is voor alle deelnemers over rechts of links zoals vooraf bepaald door 

de wedstrijdcommissie, de tweede outrun gaat dan over de andere kant. 

 b. De hond moet dicht bij de handler / paal gepositioneerd worden. 

 c. De hond mag niet te krap of te wijd zijn. 

 d. De hond mag, buiten het eerste commando om te starten met zijn outrun , geen 

commando’s meer nodig hebben. 

 e. Extra commando’s moeten worden bestraft. 

 f. Bijfluiten (veranderen richting) in de loop is minder ernstig dan een stop en een 

commando. 

 g. Een hond die de “bijfluit” commando’s niet opvolgt moet strenger bestraft worden dan 

een hond die het commando wel oppakt. 

 h. De hond mag niet stoppen totdat hij het balanspunt heeft bereikt. Het balanspunt ligt 

daar waar hij moet starten met de schapen in de richting van de eerste hindernis te 

liften.  



 i. Het is duidelijk ernstiger wanneer een hond stopt op zijn outrun dan wanneer hij 

doorgaat na “bijgefloten” te zijn, de jury moet dan ook als zodanig de outrun beoordelen.  

 j. De hond mag niet inkomen. 

 k. Een goede outrun moet de vorm van één zijde van een peer hebben met de stompe 

kant van de peer aan het einde van het veld bij de schapen. 

 l. De hond moet, om ze niet te verontrusten ver genoeg achter de schapen eindigen. 

 m. Voor een cross moet een minimum van 80% van het totaal aantal punten van de outrun 

worden afgetrokken en bovendien moeten er punten in mindering worden gebracht voor 

de extra commando’s.  

 n. De perfecte outrun moet worden voltooid zonder commando’s. De jury moet punten 

aftrekken voor elk extra commando. Het totale verlies aan punten zal afhangen van het 

oordeel van de jury over de ernst van de fout. 

 o. Als de schapen hun plaats bij de opzetpaal verlaten hebben, moet de outrun eindigen op 

het punt waar de hond ze aantreft om ze dan vervolgens vanaf daar in een directe lijn 

naar de eerste hindernis te brengen. Het kan zijn dat de hond moet stoppen aan de kant 

/ in de loop van zijn outrun als de schapen toevallig zijn kant op komen, en omgekeerd 

zou het kunnen betekenen dat hij ver voorbij de opzetpaal moet als de schapen de paal 

hebben verlaten in de richting waarop de hond rent.  

 

 

5.4.3 Lift 

 a. De nadering van de hond moet vloeiend, behoedzaam en rustig zijn. 

 b. Aan het einde van de outrun zal de hond stoppen of alleen vertragen. 

 c. De hond zal de controle nemen op een besliste en rustige manier. 

 d. De hond mag de schapen niet laten schrikken door overhaast in te komen, hij mag ook 

niet blijven liggen waardoor er verschillende commando’s nodig zijn voordat hij de 

schapen in beweging brengt. 

 e. De lift moet vloeiend en gebalanceerd worden uitgevoerd terwijl de schapen in een 

directe lijn naar de eerste hindernis worden bewogen. 

 f. De jury moet zijn persoonlijke kennis van schapen en schapenhonden gebruiken om te 

bepalen of de lift de schapen ten onrechte heeft verstoord en dienovereenkomstig 

punten aftrekken. 

 g. Tot op dit punt in de trial, zal de jury punten aftrekken voor excessief commando gebruik, 

traagheid etc.  

 

 

5.4.4 Fetch 

 a. De schapen moeten, in een gelijkmatig tempo, vanaf de plaats waar ze gelift worden in 

een rechte lijn naar de eerste hindernis en vanaf daar naar de “turn back” paal gebracht 

worden. Als de schapen afwijken van de lijn moeten ze op die lijn worden teruggebracht 

zo snel als praktisch mogelijk is. 

 b. De hond mag de schapen niet haasten of overflanken (dat wil zeggen dat de hond aan 

beide zijde van de schapen niet te ver door mag flanken, waardoor ze draaien op het 

parcours en er een zigzag beweging ontstaat). 

 c. De hond zou maar een paar commando’s nodig moeten hebben. Daar waar de schapen 

afdwalen van de juiste lijn wordt de hond beoordeeld op zijn vermogen om ze onder 

controle te houden en op zijn directe reactie op alle commando's. 

 d. Een nieuwe poging om een poort te halen is niet toegestaan. 



 e. Wanneer er poorten worden gemist of de schapen van lijn zijn moet de sanctie een 

weerspiegeling zijn van alle omstandigheden, maar in het bijzonder van de hoeveelheid 

fouten toe te schrijven aan de hond en/of de handler. Beide kunnen het onderwerp van 

sancties zijn. Als de schapen makkelijk zijn en er worden fouten gemaakt, dan moet de 

straf strenger zijn dan wanneer de schapen lastig zijn en daarmee bijdragen tot 

afwijkingen van de ideale lijn zonder dat de hond dit kan voorkomen. 

 f. Als een poort wordt gemist moet de minimum aftrek een half punt per schaap zijn, de 

jury moet echter rekening houden met alle relevante omstandigheden die hebben 

bijgedragen tot het missen van de poort en de hoogte van de puntenaftrek 

dienovereenkomstig bepalen. 

 g. De eerste fetch is voltooid zodra de schapen de “turn back” paal hebben bereikt. 

 h. De hond moet, binnen redelijke afstand van de paal, op de juiste wijze worden 

gepositioneerd om te kunnen worden doorgestuurd naar het tweede koppel schapen 

(die indien mogelijk uit zicht staan). 

 i. Het tweede koppel schapen moet in een rechte lijn door de poort naar een punt parallel 

aan het eerste koppel schapen worden gebracht (indien mogelijk). 

 j. Wanneer het eerste koppel schapen afdwaalt naar de andere kant van de fetchpoort, en 

daarbij op de lijn terecht komt van het tweede koppel, mag de handler, op een 

vakkundige (“workmanlike”) manier, de twee groepen schapen samenvoegen voordat 

men doorgaat naar de fetchpoort. 

 k. De hond zal de twee groepen samenbrengen door het eerste koppel naar het tweede 

koppel te drijven. Dit moet zodanig uitgevoerd worden dat de schapen zijn 

samengevoegd voor het einde van de fetch. 

 l. De handler brengt aan het einde van de fetch de schapen rond de post/achter de 

handler langs zo dichtbij als praktisch mogelijk is, dit moet gebeuren op een vloeiende 

en rustige manier. 

 

 

5.4.5 De drive 

 a. De drive kan van links naar rechts of van rechts naar links lopen afhankelijk van het 

parcours en de beslissing van de wedstrijdcommissie. 

 b. De lijn van de drive start zodra de schapen achter langs de handler / paal zijn gedreven. 

 c. Zodra de schapen door de eerste poort gedreven zijn moeten ze onmiddellijk gedraaid 

worden op een directe lijn over het veld naar de tweede drive poort. Zodra ze door deze 

drive poort zijn moeten de schapen zo keurig mogelijk gedraaid worden op een rechte 

lijn richting scheidingsring. 

 d. Het is belangrijk dat het laatste deel van de drive gebeurd in een rechte lijn naar de 

scheidingsring, meestal is deze zodanig geplaatst dat er een directe lijn mogelijk is. 

 e. De hond moet duidelijk zijn vermogen tonen om, zonder al te veel commando’s, rustig te 

drijven. 

 f. De schapen moeten in een rechte lijn tussen de hindernissen door daarnaast wordt er 

verwacht dat er een redelijke draai wordt gemaakt bij zowel de paal als beide poorten. 

Als de schapen van lijn afwijken moeten ze zo snel als praktisch mogelijk is daarop terug 

worden gezet. 

 g. Zoals op de fetch, zijn de poorten obstakels die je moet halen daarnaast zijn ze ook een 

hulpmiddel bij het op lijn houden van de schapen. 

 h. Tijdens de drive moeten de schapen rustig in beweging worden gehouden - extreem 

versnellen gevolgd door halt houden is ongewenst  en moet bestraft worden. 



 i. Als een poort wordt gemist moet de minimum aftrek een half punt per schaap zijn, de 

jury moet echter rekening houden met alle relevante omstandigheden die hebben 

bijgedragen tot het missen van de poort en de hoogte van de puntenaftrek 

dienovereenkomstig bepalen. 

 j. Een nieuwe poging om willekeurig welke poort te halen is niet toegestaan. 

 k. De drive eindigt zodra ALLE schapen in de scheidingsring staan. 

 l. De handler moet bij de paal blijven totdat het eerste schaap in de scheidingsring is. 

 

 

5.4.6 Scheiden 

 a. 15 ongemerkte schapen moeten worden afgescheiden binnen de ring. 

 b. De schapen lopen tussen de handler en zijn/haar hond door waarbij de hond inkomt om 

de gemerkte schapen te stoppen en tegen te houden. 

 c. Dusdanig manoeuvreren dat de 5 gemerkte schapen in 1 keer van de overige 15 worden 

afgenomen is niet toegestaan. 

 d. Wanneer er gemerkte schapen de ring verlaten en zich aansluiten bij reeds 

afgescheiden ongemerkte schapen dan moeten de ongemerkte schapen, waarmee de 

gemerkte schapen zijn samengekomen, worden teruggebracht in de ring waarna het 

scheiden kan worden hervat. 

 e. Hulp van de jury of Course Director is niet toegestaan wanneer, onopgemerkt door de 

handler, een gemerkt schaap de ring verlaat. 

 f. Totdat de 15 ongemerkte schapen zijn afscheiden is het niet toegestaan door te gaan 

naar het pennen. 

 g. Het belangrijkste aspect hier is het testen van het vermogen van de hond om te 

scheiden en de 15 ongemerkte schapen af te splitsen van de rest van de kudde. 

 h. Als het scheiden is voltooid, kan de handler, om op een vakkundige (workmanlike) 

manier te kunnen werken, de hond gebruiken om de ongemerkte schapen naar een 

veilige plaats te drijven zodat zij bij het pennen niet tussenbeide kunnen komen. 

 

 

5.4.7 Pennen 

 a. Na het voltooien van de scheiding moet de handler door naar de pen en laat hij/zij het 

aan de hond over om de 5 gemerkte schapen naar de pen te brengen. 

 b. De handler mag de hond niet helpen bij het drijven van de schapen van de 

scheidingsring naar de pen. 

 c. De handler staat bij de poort en houdt het touw vast, hij/zij mag dit niet loslaten tenzij het 

nodig is om opnieuw te scheiden. 

 d. Het is aan de hond om de schapen in de juiste positie te manoeuvreren om zo het 

pennen succesvol af te ronden. 

 e. De handler mag de pen poort niet gebruiken om de schapen in de pen te duwen nog 

mag hij/zij met de poort de schapen raken dit leidt tot aftrek van punten. 

 f. De poort van de pen moet volledig, binnen de tijd, gesloten zijn voordat de handler de 

schapen weer mag vrijlaten. 

 g. Na het vrijlaten van de schapen moet de handler de poort dichtmaken en vastzetten. 

 

 

 

 



5.4.8 Puntenschaal 

 Voor onderdelen van het “werk” die niet binnen de tijdslimiet zijn voltooid worden geen 

punten toegekend.  

 

 Verzamelen 100 (iedere Outrun 20;  iedere Lift 10;  iedere Fetch 20);  Drive 40; 

Scheiden 20;  Pennen 10;  Totaal = 170 punten. 

 

 

5.2.9 Tijdslimiet 

 30 minuten. Geen verlenging. 

  



5.5 DRIJFKAMPIOENSCHAP 

a. Dit Kampioenschap beperkt zich tot de drijvende hond geselecteerd tijdens elke 

National. 

b. Het aantal schapen moet 50 zijn of zoveel als de wedstrijdcommissie beslist, maar nooit 

minder als 40. 

c. Onder voorbehoud dat het parcours kan worden gewijzigd als de wedstrijdcommissie dit 

noodzakelijk acht, worden de trials beslist op een parcours van 731,52 meter.  

d. Nadat ze verzameld zijn worden de schapen rond de handler / paal en vanaf daar door 

de fetchpoort over een afstand van ongeveer 731,52 meter weg gedreven. 

 

 

Tijdslimiet: 

 10 minuten. Geen verlenging. 

  



6.  GEDRAGSREGELS TRIALS 

 

 

6.1 COURSE DIRECTOR 

 a. De Assistent Course Director neemt de taken, zoals hier beschreven, op zich wanneer 

hij/zij door de Course Director of de wedstrijdcommissie daarmee is belast. 

 b. De Course Director geeft de deelnemers een teken als zij volgens het programma aan 

de beurt zijn, tenzij anders voorgeschreven door de wedstrijdcommissie. 

 c. De Course Director zorgt ervoor dat de schapen op de juiste manier en op tijd worden 

opgezet en geeft instructies over de wijze van afvoeren na de run. 

 d. De Course Director legt voor zijn/haar run start, op verzoek van de deelnemer, het 

parcours uit. 

 e. Na aanvang van de run is er geen communicatie meer tussen de Course Director en de 

deelnemer, behalve in opdracht van de jury of op verzoek van de deelnemer om de jury 

te vragen te overleggen over een ongezond schaap. 

 f. Als de Course Director van mening is dat een deelnemer om één of andere reden werd 

benadeeld bij het opzetten van de schapen, of als hij/zij van mening is dat de situatie rijp 

is om de run voortijdig te stoppen, is hij/zij bevoegd om de jury te benaderen voor 

overleg over de kwestie. 

 g. De Course Director moet te allen tijde beschikbaar zijn tijdens de trial om eventuele 

instructies van de jury aan de deelnemers over te brengen. 

 h. De Course Director is te allen tijde verantwoordelijk voor het vrij houden van het 

parcours en om ervoor te zorgen dat de deelnemers of hun honden niet op enigerlei 

wijze worden gehinderd tijdens de run. 

 

 

6.2 DEELNEMERS 

 a. Het is de deelnemers en/of andere aanwezigen niet toegestaan om hun honden mee het 

parcours op te nemen voor of tijdens de wedstrijd, ook zal niemand van hen voor de trial 

met hun hond trainen met de schapen die tijdens de wedstrijd gebruikt worden. 

 b. Voor aanvang van de trial mogen de handlers zonder hond het parcours verkennen. 

 c. Het is niet toegestaan om een hond die lijdt aan een besmettelijke ziekte mee te nemen 

naar de trial. 

 d. Handlers moeten er voor zorgen dat hun honden gezond en fit genoeg zijn om aan de 

wedstrijd deel te nemen. Bij twijfel kan men niet deelnemen zonder een na een 

veterinaire controle afgegeven gezondheidsverklaring. 

 e. De wedstrijdcommissie kan als men enige reden heeft om bezorgd te zijn vragen om 

nader veterinair advies. 

 f. Een hond mag niets aan hebben of dragen wat zou kunnen helpen bij zijn/haar prestatie. 

 g. Het kleuren of verven van de hond is niet toegestaan. 

 h. Alle deelnemers van wie de teef loops is moeten dit op de dag van de trial voor de start 

melden bij de wedstrijdsecretaris. 

 i. Deelnemers houden hun honden te allen tijde goed onder controle, een hond of 

eigenaar die een andere hond of eigenaar belemmert tijdens het werk kan worden 

gediskwalificeerd. 

 j. Er mogen de hond voor of tijdens de trial geen drugs of medicijnen worden toegediend 

die zijn gedrag of prestatie beïnvloeden, uitgezonderd de voor die hond door een 

dierenarts voorgeschreven of goedgekeurde medicatie. 



 k. De wedstrijdcommissie bepaald op welke tijd de runs starten. 

 l. Er wordt tijdens de trial gelopen met schapen zodanig geselecteerd dat elke deelnemer 

indien mogelijk schapen krijgt van hetzelfde type. 

 m. De wedstrijdsecretaris of de Course Director  moeten voor de start op de hoogte worden 

gebracht wanneer een voorgedragen reserve hond de vervanger is van de eerste of 

tweede hond. Wordt dit nagelaten dan volgt er een diskwalificatie. 

 n. Een deelnemer moet klaar gaan staan zodra de Course Director hem/haar een seintje 

geeft, diegene die hieraan geen gehoor geven verspelen hun run en worden 

gediskwalificeerd.  

 o. Deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat alhoewel de volgorde van het 

programma strikt wordt gevolgd, tijden niet gegarandeerd kunnen worden. 

 p. Voor vragen over het parcours of toelichting over een bepaald punt kan iedere 

deelnemer voor zijn/haar run terecht bij de Course Director. Na aanvang van zijn/haar 

run worden er geen vragen meer beantwoord. 

 q. Door te starten met zijn/haar run wordt de handler verondersteld het parcours te kennen 

en deze in al zijn details te volgen. 

 r. Zodra een deelnemer is gestart met zijn/haar run is men volledig in handen van de jury. 

 s. Een deelnemer die op enigerlei wijze hulp van buitenaf ontvangt kan worden 

gediskwalificeerd. 

 t. Wanneer een deelnemer een schaap aanraakt loopt hij/zij het gevaar te worden 

gediskwalificeerd. 

 u. Tenzij men eerder op instructie van de jury heeft moeten stoppen zal een handler van 

het veld worden gehaald bij het verstrijken van de tijdslimiet, in het laatste geval behoud 

men de tot dan behaalde punten. 

 v. Als de bel klinkt, stoppen de handler en hond met werken, verzamelen ze de schapen en 

drijven ze hen direct van het veld. 

 w. Iedere deelnemer die zich terugtrekt of het veld verlaat zonder toestemming van de jury 

verspeelt al zijn/haar punten. 

 x. Een deelnemer in de Kwalificatie Trial op de “International” mag zich met toestemming 

van de jury terugtrekken, de punten behaald tot aan het moment van terugtrekken tellen 

dan nog steeds mee voor de Team Prijs. 

 y. De beslissing van de jury is definitief voorop gesteld dat hun handelwijze in 

overeenstemming is met de “Rules for Trials” van de “Society”. 

 za. Iedere deelnemer die een vraag heeft met betrekking tot de bekend gemaakte punten 

moet zich onmiddellijk wenden tot de wedstrijdsecretaris. 

 zb. Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich houden aan de hoogste gedragsnormen, 

wangedrag of misbruik zal worden onderzocht door de wedstrijdcommissie hiervan kan 

een verslag worden opgemaakt voor de “Council”4. 

 zc. Het is deelnemers of hun vertegenwoordigers verboden om de jury te benaderen voor 

het bespreken van of invloed uit te oefenen op de toegekende punten. Een dergelijke 

aanpak wordt gezien als ernstig wangedrag waarnaar onderzoek zal worden ingesteld. 

 

 

6.3 RE-RUNS 

 a. Juryleden kunnen de Course Director vragen om een hond te laten stoppen op elk punt 

van de trial en een re-run toekennen als ze van mening zijn dat de omstandigheden een 

dergelijke actie rechtvaardigen. 



 b. De re-run begint daar waar de oorspronkelijke run werd gestopt, de punten die werden 

toegekend tot het punt van stoppen blijven staan. 

 c.  Wanneer een re-run wordt toegekend omdat er een verkeerd aantal schapen zijn 

opgezet, een schaap ten onrechte gemerkt is of omdat één of meer schapen niet fit 

genoeg zijn om mee te werken, zal de jury beslissen of de run van het begin of vanaf 

een ander punt opnieuw wordt gestart. Als besloten wordt dat de re-run start vanaf een 

andere plek dan het begin dan blijven de punten die waren gescoord tot op het punt van 

de re-start staan. 

 d. Het is aan de jury om op basis van wat zij waarnemen of naar aanleiding wat de Course 

Director onder hun aandacht heeft gebracht een re-run toe te kennen. Een deelnemer 

mag de jury niet rechtstreeks om een  re-run vragen, wel kan hij/zij de aandacht van de 

Course Director vestigen op eventuele onregelmatigheden (bijvoorbeeld ondeugdelijke 

schapen). 

 

 

6.4 DISKWALIFICATIE 

 a. De jury informeert de Course Director als een hond wordt gediskwalificeerd. 

 b. Diskwalificatie op Nationale Trials: 

 i. Tenzij de beslissing om hem/haar te diskwalificeren unaniem is, mag de deelnemer 

zijn run afmaken, hij/zij krijgt wel puntenaftrek, de hoogte is afhankelijk van wat elk 

jurylid passend vindt. Echter nooit meer als het maximaal aantal punten wat men kan 

verdienen voor het onderdeel waar het incident plaatsvindt.  

c. Diskwalificatie op de Internationale Trials: 

 i. Een meerderheidsbesluit volstaat. 

 i.i. In het geval dat er geen meerderheid van stemmen bij de juryleden is gelden de 

regels zoals die voor Nationale Trials van toepassing zal zijn. 

 d. Een hond die zichzelf verdedigt wanneer hij/zij wordt aangevallen door een schaap 

wordt geacht niet te hebben gebeten, tenzij zijn/haar reactie extreem is 

 e. Wanneer een hond bijt zullen de juryleden onmiddellijk aan de Course Director 

doorgeven of een deelnemer al dan niet wordt gediskwalificeerd. 

 f. Een deelnemer wiens hond duidelijk afwijkt van het parcours kan worden 

gediskwalificeerd. 

 g. Een deelnemer die op enigerlei wijze hulp van buitenaf ontvangt kan worden 

gediskwalificeerd. 

 h. Iedere hond die een andere hond of deelnemer belemmert  tijdens het werken kan 

worden gediskwalificeerd. 

 i. Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd verliest al zijn/haar punten. 

 

 

6.5 PRIJZEN 

 n.v.t. 

 

 

6.6 PROTESTEN 

 a. Elke deelnemer mag schriftelijke een ondertekend protest indienen tegen alles wat in 

strijd is met een regel van de “Rules for Trials” of tegen een afgeleverde, uitgereikte of 

uitbetaalde prijs. Protesten moeten schriftelijk worden ingediend, bij de 



wedstrijdsecretaris, direct na of voor afloop van de trials, men dient £10,00 aan te 

betalen als bewijs van goede trouw. 

 b. Ieder protest, klacht of verzoek van een deelnemer moet in de eerste instantie worden 

gericht aan de wedstrijdsecretaris deze is er vervolgens verantwoordelijk voor om zo 

snel als mogelijk is de wedstrijdcommissie bij elkaar te roepen. De wedstrijdsecretaris 

zal een dergelijke vergadering bijwonen als notulist en om de commissie te adviseren bij 

een  juiste interpretatie van de “Rules”. Hij/zij is er verantwoordelijk voor om de 

deelnemer op de hoogte te brengen van de beslissing van de commissie. 

 Een meerderheidsbeslissing van de commissie is bindend, de wedstrijdsecretaris is niet 

verplicht om de deelnemer te vertellen of de beslissing van de commissie unaniem was. 

 c. Als het protest wordt afgewezen, blijft de score van de jury staan en zal de commissie 

beslissen of de aanbetaling al dan niet wordt terugbetaald. Als het protest wordt 

aangehouden besluit de commissie of de betrokken prijzen worden uitgereikt en wordt 

de aanbetaling terugbetaald. 

 d. Bij de behandeling van protesten, kan de commissie een deelnemer aan wie een prijs is 

betaald of uitgereikt sommeren om terug te keren, de deelnemer is verplicht om dit te 

doen binnen de door de commissie vastgestelde tijd. 

 e. De details van de op grond van dit artikel ingediende protesten en de genomen besluiten 

worden, de eerstvolgende vergadering, door de wedstrijdsecretaris aan de “Council” 

voorgelegd om te bekijken of zij verdere maatregelen nodig achtten. 

 

 

6.7 BIJ GELIJKE PUNTEN 

 a. Wanneer twee of meer deelnemers in de eindstand hetzelfde totaal aantal punten 

hebben, zullen de juryleden de ranglijst bepalen aan de hand van het totaal aantal 

punten voor de Outrun, Lift en Fetch wanneer deze ook gelijk zijn worden de punten van 

het volgende onderdeel van de run vergeleken en zo door zolang als nodig is. Eventueel 

worden er re-trials uitgeschreven, van welke aard dan ook, of  wordt gevraagd het 

prijzengeld te delen. 

 b. Daar waar in geval van een ex aequo een trofee op het spel staat en de juryleden 

besluiten tot re-runs, bepalen de re-runs niet alleen wie de trofee wint maar ook alle 

bijhorende geldprijzen. 

 

 

6.8 OVERTREDEN VAN DE REGELS 

 n.v.t. 

 

 

6.9 WIJZIGINGEN VAN DE TRIALREGELS 

 a. Aanvullende voorstellen of wijzigingen van de voorgaande regels kunnen eventueel 

plaatsvinden als een voorstel daartoe schriftelijk en ondertekend door twee “Directors” 

wordt ingediend. 

 b. Om het “Directorate”5 de gelegenheid te geven zich over een dergelijk voorstel te buigen 

moet het uiterlijk op 1 november in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 

jaarvergadering van het “Directorate” wordt gehouden in handen zijn van de secretaris. 

 c. Indien één van de “Directors” die het voorstel hebben ondertekent verzuimd om het in te 

brengen op de vergadering van “Directors” vervalt het en wordt het pas weer behandelt 

nadat het opnieuw zoals hierboven beschreven wordt ingediend.  



 

 

6.10 CANCELEN 

 a. De “Council” van de “Society” kan als enige naar eigen goeddunken op elk moment een 

trial cancelen. 

 b. Tijdens een trial waarvoor zij verantwoordelijk zijn heeft de wedstrijdcommissie de 

bevoegdheid om vanwege de openbare orde en veiligheid, een noodgeval of de 

weersomstandigheden de wedstrijd te cancelen of opnieuw in te plannen. 
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 1 Directors: ISDS leden uit Engeland, Ierland, Schotland en Wales kiezen jaarlijks 10  
 bestuurders (Directors). Uit deze bestuurders, worden jaarlijks de leden van de  

 Society Council gekozen. 

 2 Society: International Sheepdog Society (ISDS) 

 3  Rules for Trials: wedstrijdreglement opgesteld door de ISDS  

 4 Council:  Bestuursorgaan van de ISDS geeft strategische richting. De leden  
 fungeren als bestuur van de Society. 

 5 Directorate: kiezen een voorzitter en de leden van de “Council” en stemmen over 

 wijzigingen in het Statuut en in de Britse en Ierse Rules for Trials 


