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Voorwoord 

Het Pakwerk reglement voor FCI Mondioring is uitgewerkt door afgevaardigden uit landen van Europa en 
Amerika, met de bedoeling tot een eenduidig programma te komen. Het reglement heeft tot doel de acties 
en de gedragingen van de pakwerkers aan te laten sluiten op de oefeningen zoals beschreven in het 
reglement FCI Mondioring. 
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1. Doel 

Dit reglement/handboek heeft als doel uniformiteit te krijgen in het pakwerk voor FCI Mondioring, zodat de 
acties en gedragingen van de pakwerkers, binnen de regels van het reglement, de keurmeesters in staat 
stellen de geleiders en hun honden zo goed mogelijk te beoordelen. 

 

2. Rol van de pakwerkers 

De rol van de pakwerkers is om met hun acties en gedragingen binnen de kaders van het reglement de 
keurmeester zo goed mogelijk in staat te stellen om de honden en hun begeleiders te beoordelen. De 
pakwerkers moeten zich aan de volgende bepalingen houden: 

• Zich sportief, correct en fair gedragen naar hond, geleider en keurmeester. 

• Zich volledige onpartijdig gedragen. 

• Ervoor zorgdragen dat hun acties en gedragingen voor iedere hond hetzelfde zijn. 

• De hond op geen enkele manier pijn doen en/of letsel toebrengen. 

• Op de hoogte zijn van het FCI Mondioring reglement, zodat hun acties en gedragingen hiermee in 
overeenstemming zijn. 

3. Uitrusting 

3.1 Kostuum 

Het kostuum moet de pakwerker in voldoende mate beschermen, flexibel zijn om de acties en gedragingen, 
die van hem verwacht worden soepel te laten verlopen. Het kostuum mag geen te wijde mouwen of  
broekspijpen hebben en mag niet zo hard zijn dat het de hond hindert in zijn beet. Het kostuum moet de 
hond in staat stellen minimaal 7 cm in te kunnen bijten en daarbij tussen de 3 en 5 cm kostuumdikte in zijn 
bek te kunnen nemen. De pakwerker moet tijdens een wedstrijd of examen voor alle honden hetzelfde 
kostuum dragen. 

 

3.2 Schoenen 

Het schoeisel moet aangepast zijn aan de ondergrond en de verscheidenheid in de oefeningen. De 
schoenen mogen geen metalen doppen hebben. 

 

3.3 Stok 

De stok bestaat verplicht uit bamboe met een lengte tussen de 60 en 80 cm en met een dikte van 2 tot 3 cm. 
De stok moet in kruisvorm gesplitst zijn tot op ¾ van zijn lengte. De stok mag niet vanzelf opengaan en de 
pakwerker moet het ongesplitste deel in zijn hand houden. Het is verboden het ongesplitste deel uit de hand 
te laten steken of de stok te verzwaren (opvullen ). 

3.4 Revolver 

Er moeten minstens 2 revolvers door de organisator ter beschikking worden gesteld. De kogels moeten van 
het kaliber 9 mm of 6 mm zijn. 



 

 

 

 

 5/9 

 

4. Algemene gedragingen van de pakwerkers 

Conform het FCI Mondioring reglement worden van de pakwerkers specifieke gedragingen en acties 
verwacht. Aanvullend hierop zijn de volgende gedragingen vereist: 

• Het is de pakwerker niet toegestaan de hond met de stok of handen te raken. Wel mag hij zolang de 
hond in beet is, de hond bedreigen en proberen te imponeren. Brutaal werk is verboden, 
daarentegen mag de pakwerker alle kneepjes van het vak gebruiken om de hond te beïnvloeden. 

o In Cat. I moet de pakwerker de hond in staat stellen in te bijten. 

o Indien de pakwerker de hond opzettelijk een stokslag heeft gegeven, moet de keurmeester 
de oefening direct stoppen, de pakwerker verzoeken het terrein te verlaten en de Commissie 
Mondioring hierover schriftelijk inlichten. De geleider mag met zijn hond vervolgens de 
oefening opnieuw uitvoeren. 

• Wanneer de hond in beet is moet de pakwerker op een soepele manier werken en als de hond plots 
zijn beet lost, moet de pakwerker hem proberen te ontwijken, schijnbewegingen maken en bedreigen 
om hem het bijten te beletten. 

• Het werk van de pakwerker moet selectief zijn, maar conform het reglement, loyaal, sportief en 
gelijkwaardig voor alle honden. 

• De pakwerker moet zich presenteren in een onberispelijke staat op gebied van zijn kostuum, stok en 
schoenen. De pakwerker moet zich altijd op dezelfde plaats bevinden als zijn aanwezigheid op het 
veld niet vereist is. 

• De pakwerker moet zijn krachten doseren zodat hij vanaf de eerste tot en met de laatste hond 
dezelfde gedragingen en acties kan doen met dezelfde inspanning en explosiviteit. 

 

5. Ongeoorloofde gedragingen van de pakwerkers 

De volgende gedragingen van de pakwerker zijn niet geoorloofd: 

• De hond met brute kracht lostrekken uit het kostuum. 

• Het lichaam, arm, been of kostuum op een zodanige manier bewegen/positioneren dat de bek van 
de hond geklemd word, waardoor de hond gedwongen wordt te lossen. 

• De hond weg duwen met de stok, de hand, arm, been, mouw of de buik. Het is wel toegestaan een 
arm tussen hem en de hond te plaatsen. 

• De hond optillen met de stok, hand, arm of been. 

• De stok op de rug van de hond drukken of hem er mee te raken. 

• De stok met 2 handen vast houden. 

• De stok onder de hals, buik of onder de poten van de hond door laten gaan. 

• Het been over de bijtende hond plaatsen. 

• De hond commando’s geven of op andere wijze verbaal met de hond communiceren. 

• Tijdens de oefening “transport/opzoeken” zigzaggen,  marcheren of snelle richtingsveranderingen 
uitvoeren. 

• Commentaar geven of uitlatingen doen op of naast het veld, behalve wanneer de keurmeester(s) 
hierom vragen. 

• Zich laten beïnvloeden door opmerkingen van het publiek of deelnemers laten beïnvloeden. 

•  Vloeistoffen te gebruiken anders dan water. 
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6. Voorschriften voor pakwerkers tijdens de oefeningen 

Aanvullend op het FC Mondioring reglement gelden de volgende specifieke voorschriften voor pakwerkers: 

 

6.1 Aanvallen 

• Bij het begin van een oefening en na het signaal van de keurmeester, bevindt de pakwerker zich 
altijd op dezelfde plaats voor het begin van die oefening. 

• De parkwerker moet bij het begin van elke oefening steeds de aandacht van de hond trekken, zodat 
de hond weet wie de pakwerker is. Hij moet dit minimaal blijven doen gedurende de eerste 10 meter 
van de aanval. 

• De pakwerker moet minstens 5 meter achter de hindernis staan. Hij mag in geen geval een aanval 
naar de hond doen als deze nog in de lucht hangt. 

• De pakwerker mag de hond niet ontwijken bij het inkomen. In elke aanval moet de pakwerker de 
hond opvangen om de schok te breken, maar hij moet steeds in de lijn van de hond blijven. Bij 
onreglementair ontwijken zal de keurmeester geen punten in mindering brengen. 

• Als de hond niet direct inbijt mag de pakwerker de hond wel ontwijken, pareren en verzet plegen. 

• Wanneer de hond zelf zijn beet lost voor het einde van de oefening, dan moet de pakwerker, 
afhankelijk van het gedrag van de hond, proberen de hond het bijten te beletten door onbeweeglijk 
te blijven staan of door de hond te ontwijken. Hierbij mag hij de stok gebruiken om de hond af te 
weren, echter hierbij mag hij de hond niet raken. 

• De pakwerker mag zijn werk niet stoppen, voordat de geleider de hond terugroept of voordat de 
hond uit zichzelf lost. 

• De pakwerker moet ogenblikkelijk stoppen met werken als de geleider zijn hond terugroept en 
onbeweeglijk blijven tot de keurmeester middels een signaal de oefening beëindigd. 

• Indien de hond in de arm bijt is een maximale rotatie van 180° van deze arm toegestaan. Indien de 
hond in het been bijt moet de pakwerker zijn knie steeds 30 cm boven de grond houden. 

• Bij een aanval naar de hond zijn maximaal 2 passen toegestaan. Indien men dit doet bij de aanval 
met barrage moet de pakwerker deze 2 passen bij de 5 meter tellen die pakwerker achter de 
barrage moet staan. 

• Indien tijdens de aanval met toebehoren/accessoires de hond langer dan 1 seconde in het de 
toebehoren/accessoires bijt, moet de pakwerker de toebehoren/accessoires laten vallen en de hond 
ontwijken of de hond bedreigen enz. Indien de hond weer inbijt moet de pakwerker de 
toebehoren/accessoires weer oprapen en de rest van de aanval verder afwerken. 

• In het geval dat de pakwerker valt, moet hij weer opstaan en verder werken. Als er kans is op 
blessures of gevaar voor pakwerker en/of hond kan de keurmeester de oefening beëindigen en 
opdragen deze geheel opnieuw uit te voeren zonder aftrek van punten. 

• Als bij de vluchtverhindering de hond in beet is, moet de pakwerker 2 schoten onder een hoek van 
45° in de lucht afvuren.  Wanneer de hond inbijt in de arm waarmee de pakwerker de revolver vast 
houdt, moet de pakwerker de revolver in de andere hand nemen voordat hij begint te schieten. 

• Bij de vluchtverhindering moet de pakwerker rechtdoor blijven lopen totdat de hond inbijt. Indien de 
pakwerker valt, moet hij eerst opstaan alvorens te schieten. 

• Indien de pakwerker tijdens een aanval vermoedt dat de hond naar zijn gezicht komt, mag hij zich 
beschermen door te ontwijken of de hond weg te duwen. 
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• Bij de vluchtverhindering begint de pakwerker op +/-10 meter van de hond, trekt de aandacht van de 
hond en zet de vlucht in. Hierna geeft de keurmeester het vertreksignaal aan de geleider, waarna 
deze zijn hond kan sturen. De inbeet van de hond moet plaatsvinden tussen de 30 a 40 meter. Bij 
alle vluchtverhinderingen moet de pakwerker, als de hond tot op ongeveer 10 meter is genaderd, zijn 
vlucht versnellen om daarmee de schok van de inbijtende hond op te vangen. Hij moet deze 
versnelling aanhouden, zonder de hond extra uit te dagen, tot de hond inbijt of totdat de oefening 
door de keurmeester wordt beëindigd. 

• Bij de onderbroken vluchtverhindering zullen er geen schoten gelost worden. 

• Onder pareren wordt verstaan het snel bewegen van de stok of toebehoren/accessoires met de 
bedoeling om de hond te intimideren of hem het inbijten te beletten. Het pareren dient tevens om de 
hond zijn moed te testen. De pakwerker moet de stok of toebehoren/accessoires op een technische 
en efficiënte wijze en zonder gevaar voor de hond gebruiken. Bij onjuist gebruik van de stok of 
toebehoren/accessoires door de pakwerker kan de keurmeester besluiten de pakwerker te 
diskwalificeren en hem opdragen het veld te verlaten. De gebruikte toebehoren/accessoires mogen 
geen letsel of pijn bij de hond kunnen veroorzaken. 

• De toebehoren/accessoires mogen de pakwerker niet onzichtbaar maken. Tevens moet het voor de 
hond mogelijk zijn om door de toebehoren/accessoires in beet te kunnen komen. In de aanvallen 
moet de pakwerker de toebehoren/accessoires gebruiken om de moed van de hond te testen, maar 
niet daarmee de hond te ontwijken.                                                                                                                                         

• De toebehoren/accessoires mogen de hond raken, maar mogen geen blessures of pijn kunnen 
veroorzaken. De keurmeester bepaalt op welke manier de toebehoren/accessoires op een sportieve 
en selectieve manier gebruikt worden. Indien de pakwerker de stok of toebehoren/accessoires 
foutief of bruut gebruikt zal de pakwerker worden bestraft. 

 

6.2 Opzoeken en transport/begeleiden van de pakwerker 

Aanvullend op het FCI Mondioring reglement gelden de volgende specifieke voorschriften voor pakwerkers: 

 

• De pakwerker zal een door de keurmeester aangegeven route volgen die voor alle honden gelijk 
moet zijn.  

• De pakwerker zijn loop moet natuurlijk zijn en voor alle honden gelijk en zonder de hond uit te 
dagen. 

• Lettend op de waakzaamheid van de hond moet de pakwerker op eigen initiatief 3 vluchtpogingen 
ondernemen. Tijdens deze vluchtpogingen zal hij, bijvoorbeeld door te ontwijken, proberen zoveel 
mogelijk meters van de hond weg te vluchten voordat de hond inbijt. 

• Bij de vluchtpogingen mag de pakwerker zich niet uitsluitend concentreren op de hindernissen. Hij 
mag maximaal éénmaal dezelfde hindernis gebruiken en maximaal 2 hindernissen per hond. De 
pakwerker mag dezelfde hindernis maximaal driemaal overgaan en moet dan verplicht vluchten of 
zijn weg vervolgen. Het juiste gebruik van de hindernis zal door de keurmeester worden uitgelegd bij 
de proefhond. 

• In de schuilplaats, waar de pakwerker zich heeft verscholen, moet de hond de pakwerker aandachtig 
bewaken. Als de hond niet voldoende bewaakt, kan de keurmeester de pakwerker opdragen een 
extra vlucht uit te voeren vanuit zijn schuilplaats. Deze extra vlucht is alleen toegestaan na opdracht 
van de keurmeester. De pakwerker moet in zijn schuilplaats onbeweeglijk blijven staan met zijn 
gezicht naar de keurmeester gericht.  

• Als de hond inbijt bij het vluchten blijft de pakwerker vluchten totdat de geleider zijn hond het 
commando geeft om te lossen. Indien de hond te vroeg lost, moet de pakwerker onmiddellijk verder 
vluchten. 

• Na elke vluchtpoging moet de pakwerker wachten op een teken van de keurmeester om zijn weg te 
mogen vervolgen. 

• Als de keurmeester het einde van de oefening aangeeft, moet de geleider zijn hond commanderen 
te stoppen en moet de pakwerker ogenblikkelijk halt houden, hierna moet de hond de pakwerker nog 
5 seconden bewaken. 

• Op het einde van de oefening, na de derde vluchtpoging en voor de bewakingsfase kan de 
keurmeester een extra vlucht bevelen als de hond niet goed bewaakt. 
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• Als de hond zonder reden tijdens het transport inbijt, moet de pakwerker zijn weg zonder te vluchten 
vervolgen. 

• De keurmeester kan in bepaalde gevallen aan de pakwerker vragen of de hond nagebeten heeft 
(onreglementair inbijten). 

• De pakwerker die niet aan de oefening deelneemt moet zich schuilhouden op een plaats minimaal 5 
meter van het terrein verwijderd en onzichtbaar voor de honden. Indien de hond eventueel deze 
pakwerker zou ontdekken, dan moet deze de oefening verder afwerken zoals voorzien. 

 

6.3 Verdedigen van de geleider 

Aanvullend op het FCI Mondioring reglement gelden de volgende specifieke voorschriften voor pakwerkers: 

 

• De aanval van de pakwerker op de geleider moet duidelijk zijn en dient met 2 handen te worden 
uitgevoerd. Na de aanval van de pakwerker op de geleider, blijven geleider en pakwerker 
onbeweeglijk totdat de hond inbijt of totdat de keurmeester de oefening beëindigd. 

• Bij het commando om te lossen, stopt de pakwerker met zijn acties en blijft stilstaan totdat de 
keurmeester met een signaal  de oefening beëindigd. 

• De handdruk van de pakwerker aan de geleider moet op een natuurlijke manier en op initiatief van 
de pakwerker gegeven worden. 

• De pakwerker mag er geen doel op zich van maken om de hond mee te nemen/lokken, maar dient 
zijn opgelegde route te volgen. Bij de voorstelling van de proefhond moet de keurmeester uitleggen 
wat de pakwerker moet doen als de hond hem volgt, zijn weg vervolgen of de hond proberen mee te 
nemen totdat hij meer dan 10 meter van zijn geleider verwijderd is. 

 

6.4 Voorwerp bewaken 

Aanvullend op het FCI Mondioring reglement gelden de volgende specifieke voorschriften voor pakwerkers: 

 

• Het doel van deze oefening is de pakwerkers te laten proberen om het voorwerp van de hond te 
stelen. 

• Bij gebruik van 2 pakwerkers moet de pakwerker die op dat moment niet deelneemt aan de acties 
steeds op minimaal 10 meter van het te bewaken voorwerp verwijderd zijn. 

• De pakwerker moet de 5 meterzone (buitencirkel) op een neutrale manier binnenkomen zonder 
agressie en zonder de hond uit te dagen. Wanneer de pakwerker in de 2 meter zone (binnencirkel) 
komt moet hij al het mogelijke doen (dreigen, ontwijken, intimidatie enz.) om het voorwerp te kunnen 
bemachtigen. Eenmaal binnen de 2 meter zone moet de pakwerker binnen 30 seconden een poging 
doen het voorwerp te stelen. 

• Indien de pakwerker toebehoren/accessoires gebruikt, mag hij deze niet als schild gebruiken. Het 
moet voor de hond altijd mogelijk zijn om door de toebehoren/accessoires heen te komen zonder 
zich daarbij te blesseren of pijn te doen. 

• Als de hond bijt moet de pakwerker 2 seconden blijven staan, voordat hij de kortste weg naar de 
buitenkant van de cirkel neemt (met of zonder hond). 

• Als de hond inbijt nadat de pakwerker het voorwerp heeft gestolen, dan moet de pakwerker het 
voorwerp direct op de grond neerzetten. Vervolgens dient de pakwerker 2 seconden te blijven staan, 
voordat hij de kortste weg naar de buitenkant van de cirkel neemt (met of zonder hond). 

• Indien de hond het te bewaken voorwerp in de bek neemt of met de poten in of op het voorwerp 
staat, is het reglementair voldoende dat de pakwerker het voorwerp 2 meter kan verplaatsen tot 
buiten de 2 meter zone, hierna moet de keurmeester de oefening beëindigen. 

• Indien de hond niet inbijt als de pakwerker het voorwerp heeft gestolen, dan moet de pakwerker het 
voorwerp 10 meter meenemen zonder dat hij de hond met dit voorwerp pareert. 

• Om te bepalen op welke afstand de pakwerker van het te bewaken voorwerp is, gebruiken we de 
afstand tussen het lichaamsdeel van de pakwerker dat het dichtstbij het te bewaken voorwerp is. 
Indien de pakwerker toebehoren/accessoires gebruikt dan geldt de afstand vanaf de 
toebehoren/accessoires tot aan het te waken voorwerp. 
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• Als de hond buiten de 2 meter zone bijt, mag de pakwerker zich verdedigen door de hond te 
ontwijken of door de toebehoren/accessoires tussen hem en de hond te houden, maar de 
toebehoren/accessoires mogen niet gebruikt worden om een ontwijking te vergemakkelijken. De 
hond moet eerst door de toebehoren/accessoires kunnen komen voordat de pakwerker de hond 
mag ontwijken. 

• Als de pakwerker daarentegen in de 2 meter zone kan komen, is hij vrij te om doen wat hij wil echter 
zonder geweld te gebruiken. 

• Als inbijten wordt beschouwd de hond die met open bek de pakwerker met zijn tanden raakt. 


