
Horse & Dog Trail (NL) 
 
Algemene regels: 
Algemene beschrijving 
In de HDT werken de deelnemer, het paard en de hond als team samen in de trail-
proef. In deze proef staan ook hindernissen speciaal voor de hond. Er wordt 
gejureerd op drie onderdelen: 

1) het paard, 
2)  de hond  
3) en de samenwerking tussen de drie teamleden. 

 
 
Regels voor de uitrusting van de deelnemer: 

- Aan het begin van de trailproef moet de lijn of het touw losgemaakt worden en 
neergelegd. 

- Tijdens het afstappen, opstappen of naast het paard moet de deelnemer altijd 
tenminste 1 van de teugels in de hand houden. 

- Aan het einde van de trailproef moet de lijn of het touw vast gemaakt worden 
en blijft vast tot paard, hond en deelnemer de showarena hebben verlaten. 

- De uitrusting van paard en deelnemer moeten in overeenstemming zijn met 
het regelboek van het paardenras. 

- Tijdens het af- en aanlijnen is het toegestaan dat de teugels in de andere 
hand genomen worden. 

- In principe worden handcommando’s alleen gegeven als het paard stil staat. 
- De deelnemer mag stemcommando’s geven, zoals: zit, blijf, kom hier (de taal 

maakt niet uit). 
- De meest belangrijke verbale interactie tussen deelnemer en hond is om de 

prestaties te belonen. 
 
Regels voor de uitrusting van de hond: 

- De hond moet een normale halsband of een borsttuig dragen. 
- Slipketting mag gedragen worden, mits niet gebruikt. 
- De lijn of het touw moet een gemiddelde lengte hebben. Als de hond 

aangelijnd naast het paard loopt, dan mag de lijn of het touw niet strak staan. 
- Indien gebruik gemaakt wordt van een slip-lijn (jachtlijn), moet er een stop 

t.b.v. de halsband op zitten. Bij gebruik van dit type lijn, dient de hond t.b.v. de 
veiligheid ook een normale halsband om te hebben. 

- Het dragen van een muilkorf, is voor die honden en/of rassen verplicht, 
waarvoor dit wettelijk voorschrift is. 

- Als de hond aangelijnd is, dan moet de lijn zich in de hand van de deelnemer 
bevinden en mag verder nergens aan vastgemaakt zijn. 

- Niet toegestane uitrusting: 
o Flexilijn; 
o Oprollijn; 
o Prikhalsband; 
o Jachtlijn, zonder begrenzing (stop); 
o Ieder ander tuig, dat door het showmanagement en/of de jury als 

dieronvriendelijk worden beschouwd. 
- Tijdens de uitvoering van de proef, moet de hond op ongeveer 1 meter 

afstand van het paard blijven. 



- Tijdens de uitvoering van de proef, moet de hond zich naast de combinatie 
bevinden, tussen schouder en achterkant van het paard. Echter, de hond mag 
nooit te dicht bij de voor- of achterbenen van het paard komen. En de hond 
mag nooit achter het paard komen. 

- Aan het begin van de proef, kiest de deelnemer aan welke kant de hond zich 
bevindt. Dit betekent dat de hond zich gedurende de gehele uitvoering van de 
proef aan dezelfde kant bevindt, tenzij anders is aangegeven. 

- Tijdens het nemen van een hindernis, dient de hond vanuit de blijf-positie zich, 
na geroepen te zijn, te herenigen met de combinatie aan de gekozen kant. 

- Als een hond wordt aangevallen door een andere hond, of als er een andere 
hond in de ring is, wordt de proef gestopt. De jury beslist over een herstart. 
Deze herstart zet de proef voort na de laatste hindernis die door de jury 
beoordeeld kon worden. 

- In onduidelijke of twijfelachtige situaties beslist de jury. 
 
Organisatie  

- De startvolgorde van de honden; de mannelijke honden gaan voor de 
vrouwelijke honden vanwege de geurafleiding. 

- Vrouwelijke honden die loops zijn mogen deelnemen. 
- De showmanager moet middels omroepen er voor zorgen dat alle honden 

aangelijnd zijn op het terrein. Dit om er voor te zorgen dat de hond in de proef 
zijn aandacht volledig bij de proef kan houden. 

 
Wie mag er mee doen: 

- Honden moeten minimaal 2 jaar oud zijn. 
- Drachtige, zogende, zieke of gewonde honden mogen niet mee doen aan de 

proef. 
- Honden moeten een paspoort hebben en zijn ingeënt in overeenstemming 

met de in het land van deelname geldende regels. 
- Een kopie van het hondenpaspoort moet bij het inschrijfformulier worden 

ingeleverd. 
- Paarden moeten minimaal 4 jaar oud zijn. 
- Voor de deelnemende paarden zijn de regels zoals dat per ras gelden. 
- Een cap is verplicht. 

 
Jurering: 

- Voor iedere hindernis worden punten toegekend: 
o 0-10 punten voor het paard 
o 0-10 punten voor de hond 
o 0-10 punten voor de samenwerking tussen de deelnemer, het paard en 

de hond 
- Tijdens het nemen van de hindernissen, is het toegestaan om de afstand 

tussen het paard en de hond te vergroten met ongeveer 1 meter, om de 
veiligheid van de hond te verzekeren. Echter als het paard onrustig is of niet 
goed naar de hulpen van de deelnemer luistert, met als gevolg dat de hond 
voor zijn veiligheid uit positie gaat, dan krijgt de hond geen strafpunten. 

- Voor de beoordeling van de prestaties van het paard zie regelboek van het 
ras. 

 
Jurering van de hond – strafpunten 



- tijdens het nemen van een hindernis zijn voor iedere hindernis de volgende 
strafpunten van toepassing. Houd in gedachten dat op iedere hindernis een 
zelfde strafpunt meer dan 1x van toepassing kan zijn met een maximum van 
10. 

- Een half strafpunt: 
:       kort opstaan als de af gevraagd wordt, de hond zit wel maar heeft daarvoor             
een luid commando nodig. 
- Een halve tot 1 strafpunt:  

                hond verlaat zijn positie t.o.v. het paard. 
Een strafpunt: 

- de hond staat kort op als er af of zit gevraagd wordt 
 

-   Ieder gebrek aan gehoorzaamheid na commando’s van de deelnemer; het 
commando moet drie keer of meer gegeven worden. 
 

-  Iedere wisseling van kant t.o.v. het paard. 
 
3 strafpunten: 
- als de hond niet naast het paard, maar achter het paard loopt. 
- Weifelend het vak uit komen. Of met 2 poten over de streep. 
- Hond loopt aan de verkeerde kant van het paard. 
- Hond springt aan de zijkant van de brug af. 

 
5 strafpunten: 
- hond loopt of rent weg van de deelnemer, maar komt terug als hij geroepen 

wordt. 
- hond verlaat het vak om paard en deelnemer te volgen. 
- hond gaat over de brug. 
- hond loopt om het hek heen en niet binnen de palen van het hek door. 
- Hond loopt niet over de balken bij de walk-over, jog-over of loop-over. 
- Hond loopt onder de buik van het paard door. 

 
Jurering hond –  0-score 

- 0-score voor een hindernis moet aan de hond toegekend worden als: 
de hond weg gaat bij de deelnemer, tijdens het nemen van een hindernis en 
ondanks dat hij geroepen wordt, komt de hond niet terug. 

- De hond is gedurende de proef buiten de ring. 
- De hond wordt gevoerd in de ring. 
- De hond vertoont extreem onderdanig gedrag in de ring. 
 
 

Redenen voor diskwalificatie: 
- Hond is agressief tegen paard of mensen. 
- Het paard is agressief tegen de hond door slaan of bijten. 
- Deelnemer heeft het paard niet onder appel. 
- Uitrusting is niet volgens de regels. 
- Mishandeling van paard of hond. 


