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1. Inleiding: 
Dock Diving Academy, hierna DDA te noemen, is een commercieel opleidingsinstituut welke in 
Nederland en Duitsland Dock Diving opleidingen organiseert. Voor de opleidingen in Duitsland zijn 
separate regels gesteld. DDA Nederland organiseert naast opleidingen ook wedstrijden en neemt 
deel aan door derden georganiseerde evenementen. De hierna genoemde regels en aanwijzingen 
zijn bedoeld om de voornoemde activiteiten veilig en georganiseerd te laten verlopen. De 
organisatie behoudt zich voor, om de hierin genoemde regels en aanwijzingen, bij voornoemde 
activiteiten, te wijzigen, om de veiligheid en goede verloop van voornoemde activiteiten te 
waarborgen. Daarnaast behoudt DDA zich het recht voor om inschrijfgelden en regels en of 
ondersteunende apparatuur voor workshops aan te passen, waarbij de veiligheid van deelnemer 
en zijn hond(en) voorop staat.  Daarbij is het ook mogelijk evenementen, wedstrijden en 
workshops toe te voegen of te annuleren dan wel te verzetten, zonder enige opgaaf van redenen. 
We stellen ons wel tot doel om met alle deelnemende partijen op een zo goed mogelijke wijze te 
communiceren. Dit zal plaats vinden via de website van DDA of de Facebook pagina.  

Deelname aan DDA activiteiten geschiedt altijd op eigen risico. 

Zie voor contactgegevens de colofon Contact (pagina 2). 

2. Doelstelling DDA 
Wij streven ernaar de band tussen mens en hond te bevorderen, door het aanbieden van 
zorgvuldig voorbereide opleidingen, door gekwalificeerde trainers, waarbij plezier en veiligheid 
voorop staan. Daarnaast het deelnemen aan door derden georganiseerde evenementen, om 
demonstraties te verzorgen, met als doel om een groter publiek kennis te laten maken met deze 
tak van hondensporten. Daarnaast het organiseren van wedstrijden om het deelnemen aan 
workshops en demonstraties van DDA attractief te maken. Want zonder deelname aan één van de 
workshops of evenementen, welke door DDA wordt aangeboden, is het niet mogelijk deel te 
nemen aan wedstrijden. 

3. Regels voor deelname aan workshops en wedstrijden  

DDA houdt zich het recht voor, om personen en of honden, te weigeren of uit te sluiten van 
deelname. De evenementen, workshops en of wedstrijden zijn in eerste instantie, vrij toegankelijk 
voor alle personen, met hun hond(en) ongeacht hun geslacht, geloof, afkomst en/of seksuele 
geaardheid. Deelnemers en publiek worden geacht zich netjes te gedragen ten opzichte van mede 
deelnemers, de organisatie en deelnemende honden. Bij het niet naleven van deze regels kunnen 
deelnemers en of publiek hierop worden aangesproken en/of verzocht te worden het terrein te 
verlaten. Verbaal of fysiek geweld tegen eigen of andere hond(en) wordt niet getolereerd en zal 
na één waarschuwing direct leiden tot uitsluiting van de activiteit. De medewerkers van DDA 
kunnen hier, onafhankelijk van elkaar, een beslissing over nemen.  

Alle honden dienen geheel vrijwillig en zelfstandig van het Dock af te springen. Je mag op geen 
enkele manier je hond helpen/duwen om te springen. Alle honden dienen vrij te springen zonder 
dwang, mogen niet opgetild dan wel gegooid worden. De handler mag de hond niet aanraken 
wanneer deze springt. De hond moet minimaal een stap vrij vanaf de handler zetten voor de 
sprong. Er mag dus ook niet geblokt worden (als de hond op de rand van het bad zit en de handler 
geeft geen ruimte anders dan dat de hond in het water springt. De hond moet uit eigen vrije wil 
springen. De hond heeft de vrijheid om wel of niet te springen! 
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• Bij overtreding krijgt u een waarschuwing 
• Bij een tweede keer een 0 score 
• Bij de derde keer word u verzocht het terrein te verlaten  
• Alle honden dienen te allen tijde  te zijn aangelijnd, behalve op het Dock. Flexi lijnen (rol) zijn niet 

toegestaan. 
• De hond dient tevens het voorwerp op commando los te laten. Het gebruik van een “breakstick” 

is niet toegestaan.  
• De handler is ook naast het Dock te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar hond. Houd 

minimaal 3 meter afstand tussen de honden. 
• U dient zelf zorg te dragen voor het opruimen van uitwerpselen van uw hond. Het niet volgen 

van deze regel kan leiden tot verwijdering van het terrein. 
• Honden mogen alleen een passende halsband of tuigje aan hebben. Eventueel is een passend 

zwemvest toegestaan. 

Niet toegestaan zijn  

• Slipkettingen en andere wurg riemen, elektrische halsbanden of andere speciale training 
halsbanden, alsmede brillen, capes, harnassen en medische verbanden. 

• Het gebruik van trainingsmiddelen zoals sprongen, touwen en hindernissen op het Dock. 
• Personen in het water, anders dan een duiker van DDA 
• Loopse teven 
• Honden die agressieve gedragingen vertonen tegen ander honden of mensen. Dit moet te allen 

tijde gemeld worden bij DDA. DDA neemt een besluit hoe verder te handelen.  

3a  Hond(en) 
• Om mee te doen moet een hond zijn ingeschreven bij DDA. 
• Ieder ras of iedere (kruising) hond mag mee doen. 
• De deelnemende honden moet gezond en in goede conditie zijn.  
• Honden moeten minimaal 15 maanden oud zijn. 

o Er kan gevraagd worden dit aan te tonen aan de hand van het dierenpaspoort 
• Honden moeten aantoonbaar geënt of getiterd zijn. 

3b Handler 

• Gedurende de wedstrijd mag er maar 1 handler zijn. 
• De handler moet tenminste 7 jaar of ouder zijn .  
• Een minderjarige handler moet de hond volledig onder controle hebben.  
• De ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten aanwezig zijn bij het Dock en hebben de 

volledige verantwoording over deze minderjarige en de hond. 
• Helaas is het Dock niet geschikt voor een rolstoel. In dat geval is het toegestaan dat er een 

(tweede) handler op het Dock staat met de hond en dat de rolstoelgebruiker de dummy in het 
bad gooit. De rolstoel, met zijn/haar gebruiker staat op een door een medewerker van DDA 
aangegeven plek. 

• DDA staat sportieve wedstrijd voor en vinden het leuk als er gejuicht en aangemoedigd wordt. 
Maar de hond mag niet geroepen worden vanuit het publiek. Dit word opgevat als een tweede 
handler. De sprong van de hond krijgt hierdoor een 0-score. 
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3c Dummy 
Een handler mag een dummy gooien, dit is echter niet verplicht. Een dummy moet aan de 
volgend eisen voldoen: 

• Hij moet drijven 
• Mag niet eetbaar zijn (of zijn geweest) 
• Geen levend of dood dier zijn 
• Geen waterpistolen, frisbees, emmers, op afstand bedienbare dingen 
• De medewerker van DDA beslist of de dummy aan de eisen voldoet 
• De hond hoeft de dummy niet terug te brengen 
• Geen eten of (honden) snoepjes op het Dock 
• Een handler mag maximaal 2 dummy’s bij zich hebben op het Dock 
• Als de dummy gegooid is en de hond springt niet, dan wordt deze eenmalig terug gegeven 

voor een nieuwe poging. 
• Als de dummy buiten het bad wordt gegooid, dan telt de afstand sprong niet, maar het telt 

wel als een sprong poging. 
 

4. Sociale Media 
DDA heeft de websites www.Dockdivingacademy.nl,  www.dockdiving.nl, 
www.dockdivingacademy.com, een facebookpagina Dock Diving Academy en een Instagram 
pagina DockDivingAcademyNederland. Op de website en de sociale media worden evenementen, 
workshops en wedstrijden aangekondigd. Tevens worden daar foto’s en video’s geplaatst van de 
evenementen, workshops en wedstrijden. Wenst u niet herkenbaar in beeld te komen, dient u dit 
voorafgaande aan het evenement, workshop of wedstrijd schriftelijke kenbaar te maken aan een 
van de medewerkers van DDA. Op de foto’s en video’s kunnen reacties geplaatst worden en de 
post kunnen worden gedeeld. Negatieve reacties/post en pesterijen worden verwijderd, de 
moderator van de sociale media van DDA behoudt zich het recht voor om zonder overleg post te 
verwijderen. Daarnaast staan wij open voor feedback en of vragen. Reacties op feedback of 
vragen zullen in een PB worden beantwoord. De website en de sociale media zijn er met name 
voor bedoeld om Dock Diving en DDA te promoten en de deelnemers te voorzien van de 
benodigde informatie. 

5. Deelname wedstrijd 

Alle deelnemers voor een wedstrijd dienen zich in te schrijven via de website van DDA 
www.Dockdivingacademy.nl Het streven is, om minimaal 45 dagen, voor de desbetreffende  
wedstrijd, de inschrijvingen te openen en minimaal 3 dagen voor de wedstrijd, de inschrijving tot 
deelname, te sluiten. De inschrijving kan maximaal 7 dagen, één volle week, voor einde 
inschrijving van de desbetreffende wedstrijd ongedaan gemaakt worden. Bij niet tijdig 
uitschrijven, komt er een no-show aantekening te staan. Bij 3 keer no-show aantekening, kunt u 
in dit kalenderjaar, niet meer deelnemen aan de competitie. Na dat kalender jaar kunt u via een 
email aanvragen of de no-show wordt verwijderd. Alleen bij opgave van een legitieme reden, 
welke onderbouwd moet worden door bijvoorbeeld een dierenarts verklaring, of ander schriftelijk 
document, kan de no-show aantekening direct worden verwijderd.  De medewerkers van DDA zijn 
leidend in deze, zij hebben een zelfstandige beslissingsbevoegdheid.  
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6. Aanvullende regels m.b.t. wedstrijden 

Alle deelnemers met hun honden dienen minimaal 30 (dertig) minuten voor de wedstrijd 
aanwezig te zijn en zich te melden bij het secretariaat. 

Voor de wedstrijd krijgt u de gelegenheid om de hond(en) in te laten springen/opwarmen. U kunt 
daarvoor, bij het secretariaat, een kaart kopen of krijgen. Hiermee kan de hond 2 (twee) x 3 (drie) 
minuten (in)springen en eventueel verschillende onderdelen oefenen.  De twee keer drie minuten 
moeten gescheiden verbruikt worden. Dit inspringen kan alleen onder begeleiding van een 
medewerker van DDA. De tijd wordt door middel van een stopwacht bijgehouden.  

Bij de inschrijving, bij het secretariaat, krijgt u een volgnummer en het wedstrijdschema zodat u 
weet wanneer u en uw hond(en) aan de beurt zijn. Het is uw eigen verantwoording om op tijd aan 
het Dock te zijn om uw hond deel te laten nemen aan de wedstrijd. Bij het niet op tijd aanwezig, 
zijn krijgt u een 0 score. 

Aangekomen op het Dock heeft u totaal 4 minuten. U mag de hond 1 (één) oefen sprong laten 
maken. Daarna mag de hond 2 (twee) wedstrijd sprongen maken. De afstand van de oefensprong 
geldt niet mee in de uitslag van de wedstrijd.  Ook hier wordt de tijd bijgehouden, door middel 
van een stopwatch.  

Iedere combinatie heeft dus 4 minuten voor 1 oefensprong (niet verplicht) en 2 wedstrijd 
sprongen. Deze tijd heet een splash. De tijd begint op het moment dat de hond en handler op het 
Dock zijn en de tijd stopt na 4 minuten of 2 wedstrijd sprongen. Als de 4 minuten voorbij zijn en 
de hond is nog niet begonnen aan zijn tweede sprong zal deze niet meetellen. De beste sprong 
telt. 

De handler moet op het Dock blijven gedurende de splash. De hond mag alleen op het Dock zijn 
of in het bad gedurende de splash. Als een van beide het Dock of bad buiten de loopplank verlaat 
worden ze gediskwalificeerd. Het Dock wordt door de handler en hond verlaten via de trap. 

Een handler mag meerdere honden uitbrengen, maar één hond mag maar één keer mee doen 
met de wedstrijd. 

6a Jury 

• Bij deelname aan een wedstrijd accepteert u de beslissing van de jury. 
• Niemand mag zich met de jury bemoeien als deze aan het jureren is. 
• Jury leden worden aangesteld door DDA. 
• De uitspraak van de jury is definitief. 
• Honden van de jury mogen niet door hen zelf worden gejureerd. 
• De Jury zal de uitslagen ondertekenen. 

 

7. Nederlands kampioenschap  
Een deelnemer met hun hond(en) moeten minimaal aan 2 (twee) door DDA georganiseerde 
wedstrijden, hebben meegedaan, om zich te mogen inschrijven voor het Nederlands 
kampioenschap. Deze wordt door DDA georganiseerd, aan het eind van het seizoen. 
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8. (geen) Teruggave policy 
U krijgt geen inschrijfgeld terug indien u(w):  

• Niet op tijd bij het Dock 
• Gediskwalificeerd wordt 
• Van het terrein verwijderd wordt 
• hond niet springt    

  

U krijgt uw inschrijfgeld wel terug:  

• indien u een schriftelijke verklaring van een dierenarts kunt overleggen waaruit blijkt dat uw 
hond niet fit genoeg was om te springen. 

• Bij andere zeer moverende reden, ter beoordeling door een medewerker van DDA 
 

9. Terreinen 
 

Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van het terrein van Politie Hondensport Vereniging “De 
Amateur” in Druten. Naast deze locatie probeert DDA ook wedstrijden op andere plaatsen in 
Nederland te organiseren. Voor dat terrein kunnen andere regels gelden, deze worden dan bekend 
gemaakt via de website of de sociale media. 

 

10. Bad en Dock 

Het bad is 10 meter lang en 4 meter breed. Het Dock ligt minimaal 50 centimeter boven de 
waterspiegel. Het water mag maximaal 10 centimeter lager worden op een wedstrijddag. Door het 
springen van de honden gaat er namelijk altijd water over de rand. Daarnaast moet het  water 
schoon, fris en vrij van algen zijn om de gezondheid van uw hond te waarborgen. Het bad heeft een 
veilige uitloop plank. 

Tijdens evenementen en workshops zal er een duiker in het water aanwezig zijn, die de honden 
begeleidt naar de uitloopplank. Bij wedstrijden is deze duiker niet aanwezig in het water, omdat de 
deelnemende honden getraind zijn om het water te verlaten via de uitloop plank.    

Het Dock is tenminste 6 meter lang en heeft een ruw oppervlak  zodat de honden en handlers minder 
snel uitglijden. Door heel veel water op het Dock kan dit anders worden, hou dus altijd rekening met 
uw eigen veiligheid en dat van uw hond. 

Het Dock is omheind door een kunststof doek van circa 80 centimeter hoog, indien een hond te veel 
wordt afgeleid door externe factoren zou de hond daar overheen kunnen springen, dit kan zeer 
schadelijk zijn voor de hond. Zorg dan ook dat de hond gefocust is op, bijvoorbeeld de dummy of de 
handler.   
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11. Klasse indeling 
Er zijn momenteel twee klasse: 

• Zogenaamde grote honden, met een schoft boven de 45 centimeter 
• Zogenaamde kleine honden met een schoft onder de 45 centimeter. 

 

 

Indeling van de wedstrijd volgens voornoemde klasse.   

12. Competitie (vanaf seizoen 2021) 

De deelnemende teams die minimaal aan 2 wedstrijden hebben deelgenomen in één seizoen, kunnen 
zich inschrijven voor het Nederlands kampioenschap aan het einde van het seizoen. Naast de dag 
klassering en de Nederlandse kampioenschappen, zal er ook een Iron Dog competitie zijn.  

Een team is één handler met dezelfde hond, voor alle disciplines. 

Voor de Iron Dog competitie zijn er per wedstrijd punten te verdienen. 

Alle vier de Dock Diving disciplines tellen even zwaar mee. Op een na, tellen alle wedstrijden, 
inclusief het Nederlands Kampioenschap mee voor de Iron Dog competitie. (dit hebben we besloten 
omdat loopse teven zijn uitgesloten voor deelname. Voor honden die wel alle wedstrijden mee 
springen vervalt de slechtste dag score) 

Het team met de meeste wedstrijdpunten aan het eind van het seizoen, wint de titel iron dog.  

1e plaats 25 punten 6e plaats   8 punten 
2e plaats 18 punten 7e plaats   6 punten 
3e plaats 15 punten 8e plaats   4 punten 
4e plaats  12 punten 9e plaats   2 punten 
5e plaats  10 punten 10e plaats en verder 1 punt 

 

Er vallen dus op één wedstrijddag maximaal 100 punten te verdienen voor de Iron Dog competitie!  
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13. UITLEG DICIPLINES DOCK DIVING 

1. Big Air 
2. Fetch It 
3. Extreme vertical 
4. Speed retreif 

 

BIG AIR: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Een splash bestaat uit twee sprongen. Op het moment dat een handler op het Dock is krijgt deze 
4 minuten. Eventueel mag er 1 oefensprong gedaan worden en daarna 2 wedstrijd sprongen. Een 
wedstrijd bestaat uit 2 splashes. 

• De handler mag de hond op elk moment vrijgeven, ongeacht wanneer de handler zijn voorwerp 
werpt. 
De hond is niet verplicht om het voorwerp op te halen om tot scoren te komen. 
De handlers kunnen hun honden overal op het dok, vanaf de startlijn plaatsen. De  staart mag 
over de startlijn steken, maar de rest van het lichaam moet voor de startlijn blijven;  geen enkel 
ander deel van de hond mag buiten de startlijn steken. 

• De verste sprong per splash telt. Er moet minimaal 10 minuten tussen 2 splashes inzitten of 3 
andere handlers met hun honden. 

• De jury geeft na de splash de score door. Als er een gelijkspel na twee splashes ontstaat telt de 
tweede score van deze twee splashes ook mee om uit te maken wie er hoger op de lijst eindigt.  

Officiële springafstand: 

• De officiële springafstand zal worden gemeten vanaf de lijn van het einde van het dock tot het 
punt waarop de basis van de hond zijn staart, het oppervlaktewater specifiek breekt, d.w.z. het 
punt waar de hond zijn staart aan het lichaam groeit (de wortel van de staart). 

• Een sprong, waar de hond zijn staart het water raakt op een punt verder van het dok dan een 
ander deel van het lichaam van de hond, dan wordt het deel van de hond (dat wil zeggen het 
hoofd/neus) die het oppervlak van het water dichtst bij het dok breekt gescoord. 

• Als de hond via de loopplank in het water gaat telt de sprong niet. 
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FETCH IT:    

 

• Een splash bestaat uit drie sprongen. Op het moment dat een handler op het Dock is krijgt deze 2 
minuten. Een wedstrijd bestaat uit 1 splash. 

• Bij fetch it hangt de dummy midden voor het dock en op dezelfde hoogte van het dock.  
• De dummy wordt aangeleverd door DDA.  
• De klasse indeling is gekoppeld aan de schofthoogte zoals bij Big Air. 
• Klasse kleine hond: schofthoogte tot 45 (minimale start afstand 1,5 meter vanuit het Dock) Klasse 

grote hond: schofthoogte vanaf 45 cm ( minimale start afstand 2,25 meter vanuit het Dock) 
• Als de hond de dummy pakt of uit de extender springt, krijgt deze een score gepakt en gaat door 

naar de volgende afstand. Deze afstand wordt aan gegeven door de handler. 
• Als de hond mist krijgt deze een score miss. Bij twee misses op een afstand of drie misses overall 

telt de laatst gemeten gepakt. 
• Na een “gepakt” krijgt de hond minimaal 30 seconden de tijd voor deze weer mag springen. 
• De handler bepaalt op welke afstand de dummy hangt bij de eerste sprong.  
• Als de dummy uit de extender valt als de hond alweer terug zwemt naar het Dock telt deze als 

miss. 
• De hond mag het hele Dock gebruiken als aanloop. 
• Een handler mag te allen tijde zijn of haar hond terugtrekken uit de wedstrijd met een maximum 

van 3 keer per jaar. 
• Bij een gelijke score wint de hond met de minste misses. 
• Als ze alle twee twee overall misses hebben dan telt de hoogste afstand van de eerste mis, als 

winnaar. 
• Alle deelnemers melden zich voor de splash aan het bad. De deelnemers springen op volgorde 

van afstand. Beginnend bij de kleinste afstand. 

 



DDA Druten 2021 
 

11 
 

EXTREME VERTICAL: 

 
• Een splash bestaat uit drie sprongen. Een wedstrijd bestaat uit 1 splash. 
• Bij Extreme vertical hangt de dummy boven het bad, midden voor het Dock. De afstand 

wordt bepaald door de klasse waarin men deelneemt.  
• Starthoogte: 
• De klasse indeling is gekoppeld aan de schofthoogte zoals bij Big Air. 
• Klasse kleine hond: schofthoogte tot 45 (minimale starthoogte 1 meter – lengte 1 meter 

vanuit het Dock) 
Klasse grote hond: schofthoogte vanaf 45 cm (minimale starthoogte 1,40 meter – lengte 1,75 
meter vanuit het Dock) 

• Bij verhoging van het object tijdens de wedstrijd zal het minimaal met 5 cm per ronde 
verhoogd worden. 

• De lengte van de aanloop op het Dock zal maximaal 6 meter zijn. 
• De dummy wordt aangeleverd door DDA. 
• Als de hond de dummy pakt of uit de extender springt krijgt deze een score gepakt en gaat 

door naar de volgende hoogte. Deze wordt aangegeven door de handler.  
• Er mag per splash maximaal 3 hoogtes gesprongen worden en er mag per hoogte maximaal 1 

keer gemist worden. Overall mag er 2 keer gemist worden. 
• Na een “gepakt” krijgt de hond minimaal 30 seconden de tijd voor deze weer mag springen. 
• De handler bepaalt op welke hoogte de dummy hangt bij de eerste sprong.  
• Ook hier mag er een oefensprong gemaakt worden.  
• Als de dummy uit de extender valt als de hond alweer terug zwemt naar het Dock telt deze 

als een miss. 
• Een handler mag ten allen tijde zijn of haar hond terugtrekken uit de wedstrijd met een 

maximum van 3 keer per jaar. 
• Bij een gelijke score wint de hond met de minste misses. 
• Als de misses gelijk zijn dan telt de hoogste afstand van de eerste mis, als winnaar. 
• Per wedstrijd zijn er 2 splashes. Er zit minimaal 15 minuten of 3 combinaties tussen iedere 

splash. 
• Alle deelnemers melden zich voor de splash aan het bad. De deelnemers springen op 

volgorde van hoogte. Beginnend bij de laagste hoogte. 
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SPEED RETRIEVE 

 

• Een splash bestaat uit twee sprongen. Op het moment dat een handler op het Dock is krijgt deze 
4 minuten. Eventueel mag er 1 oefensprong gedaan worden en daarna 2 wedstrijd sprongen. Een 
wedstrijd bestaat uit 1 splash. 

• Bij speed retrieve hangt de dummy aan de andere kant van het bad in het midden voor het Dock 
maximaal 20  centimeter boven het water. 

• De dummy wordt aangeleverd door DDA.. 
• De hond moet zo snel mogelijk na het startsein vanaf het Dock het bad in springen en de dummy 

uit de extender pakken. Als de hond de dummy pakt of uit de extender trekt stopt de tijd. De 
hond met de snelste tijd heeft gewonnen. 

• Er mag per splash maximaal 2 keer gesprongen worden in 4 minuten tijd. De snelste tijd telt. 
• Ook hier mag er een oefensprong gemaakt worden.  
• Als de dummy uit de extender valt als de hond alweer terug zwemt naar het Dock telt deze als 

miss. 
• De hond moet starten vanaf een markering op het Dock. De voorpoten van de hond mogen 

moeten achter de markering op het Dock staan en mogen maximaal 70 centimeter achter de 
markering staan. 

• Een handler mag te allen tijde zijn of haar hond terugtrekken uit de wedstrijd met een maximum 
van 3 keer per jaar. 

• Bij een gelijke score telt de tweede tijd als doorslaggevend.  

 


