
UITSLEEPPROEF/ KANINCHENSCHLEPPE/HERAUSZIEHEN (KSCHLH) 

In hetAlgemeenVeldwerk Reglement leest men: “Het doel van deze bouwproef is het 
vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor het 
naspeuren en uit de bouw halen van aangeschoten konijnen, die kans hebben gezien 
onder te lopen”. 
Deze proef is specifiek voor kaninchen teckels, maar er mogen ook dwergteckels aan 
deelnemen, echter kunnen dwergen geen CACT titel halen. Het is de bedoeling dat 
de hond vanaf de aanschotplaats, welke gemarkeerd is met buikwol van het 
aangeschoten konijn, een sleep volgt met een lengte van 250 meter. In deze sleep zit 
minimaal één haak welke ook weer met buikwol gemarkeerd is. Na ongeveer 200 
meter wordt de teckel van de lijn geslipt en moet hij binnen 10 minuten zelfstandig 
de konijnenbouw opzoeken waar een konijn ongeveer een meter diep in een pijp ligt. 
De hond moet dan binnen 5 minuten het konijn onbeschadigd uit de pijp halen 
zodat de voorjager hem aan kan pakken. De deelnemende combinaties worden 

beoordeeld op 4 onderdelen. Ten eerste het “zoeken aan de riem”. Hierbij wordt 
gekeken of de hond de sleep goed aanneemt en zeker en zorgvuldig het spoor volgt. 
Bij het “vrij zoeken” wordt naast de zekerheid en zorgvuldigheid ook de 
zelfstandigheid na het slippen van de riem beoordeeld.Als derde volgt het 
zwaarstwegende onderdeel “werken op de bouw”, hierbij wordt de vlotheid, 
ijver en volharding gekeurd. Als laatste wordt gekeken naar “gedrag bij wild”. Hierbij 
mag de hond het konijn niet wegslepen of verstoppen. Beschadiging van het konijn 
leidt zelfs tot diskwalificatie. 
Er zijn vele manieren om dit te trainen maar een van de manieren om te 
trainen kan zijn: 
Zorg voor een wild konijn, een zweetlijn en een terrein om te trainen waar het liefst 
een bevolking van konijnen is en waar je toestemming hebt om te trainen. Als u 
geen toestemming heeft, overtreed u de flora en faunawet wat een bekeuring op kan 
leveren als u gecontroleerd wordt. Trek een klein sleepje van bijv. 50 meter met een 
konijn, op de aanschotplek (beginpunt) legt u wat buikwol. Zet de hond aan op de 
aanschotplek en stimuleer hem als hij het spoortje volgt door met gedempte stem 
aan te moedigen. Als beloning ligt het konijn op het einde. Maak in het begin het 
spoor niet te lang. Als uw hond bij het konijn is, schud dan voorzichtig aan het 
konijn en laat hem er mee spelen. Let wel op dat hij het niet beschadigt! Als dit goed 
gaat, doet u dit een paar dagen later weer. Als dit weer goed gaat, kunt u de sporen 
iets langer maken en er een haak in bouwen. Het is de bedoeling dat u het gedrag 
van uw teckel aan de zweetlijn goed bestudeert en interpreteert zodat u aan de 
hond kunt zien of hij goed op het spoor zit. Dit heet het “lezen” van de hond. Gaat 
dit goed en hij neemt het spoor goed op en pakt ook het konijn aan het eind aan, 
dan kunt u er voor kiezen om het konijn iets onder te stoppen. Let wel op dat de 
hond vanaf dit moment ook los gaat werken op ongeveer 50 meter van de bouw. 

Zorg wel dat u het goed kunt zien en de hond kunt stimuleren en eventueel kunt 
ingrijpen. Als het trainen meerdere keren goed verloopt, dan kunt u het eens 
proberen op een proef. 
Er zijn de afgelopen jaren diverse verzoeken geweest om deze proef weer te 
organiseren in Nederland. In 2010 heeft de NTC dan ook sinds lange tijd weer een 
Kaninchenschleppe georganiseerd in Giesbeek. Dit was een zeer geslaagde, gezellige 
en sportieve proef. Voor 2011 is de proef gepland op 15 januari. De jachtcommissie 
is wel verbaasd en een beetje teleurgesteld dat er voor 2011 nog geen aanmeldingen 
zijn. Wij willen de leden dan ook bij deze aanmoedigen om dit alsnog te doen. Van 
één kant is het een uitdaging om een kwalificatie in de wacht te slepen, van de 
andere kant beleef je samen met je hond een leuke dag waarbij je kaninchen- of 
dwergteckel wordt ingezet waarvoor hij gefokt is. 
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