TOELICHTING OP DE OEFENINGEN
B EXAMENEISEN
Oefening 1: Gedrag ten aanzien van andere honden (10 punten, verplicht 6 punten)
Commando’s: “Ga je mee”
Uitvoering:
De combinaties staan in een rij opgesteld, met een tussenruimte van 2 - 3 meter, de honden zittend
naast de geleider. Startend bij nummer 1 gaan de combinaties om de beurt voor- en achterlangs de
opgestelde rij. De hond hoeft hierbij niet te “volgen”, maar dient vrij meelopend (lus in de lijn) naast
de handler te lopen. De afstand tussen de passerende hond en de zittende hond moet zodanig zijn
dat deze niet bij elkaar kunnen komen.
De te lopen lijnen worden met pionnen gemarkeerd.
Toelichting:
• Het gedrag van de honden moet normaal, vriendelijk of onverschillig zijn;
• Het gedrag mag niet vijandig of hinderlijk zijn;
• Er wordt meegelopen zonder dat de hond trekt aan de lijn.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De lijn tijdens deze oefening strak komt te staan;
• De hond hinderlijk is ten opzichte van de andere honden.
Er worden geen punten toegekend indien:
• De hond meegesleept wordt aan een strakke lijn;
Voor deze oefening moet je minimaal 6 punten halen, anders ben je gezakt.
Oefening 2: Zit 1 minuut (10 PUNTEN)
Deze oefening wordt gezamenlijk uitgevoerd.
Commando’s: “Zit, Blijf”
Uitvoering:
De hond zit links van de geleider. Op aanwijzen van de instructeur doen de geleiders de riem eraf. Na het
commando “blijf" gaan de geleiders 2 meter voor de hond staan. Op aangeven van de instructeur gaan de
geleiders weer naast de hond staan.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond extra commando’s krijgt;
• De hond gaat liggen;
• De hond gaat staan;

• De hond zich verplaatst.
Oefening 3: Liggen 1 minuut op 5 meter afstand (10 PUNTEN)
Deze oefening wordt gezamenlijk uitgevoerd.
Commando’s: “Af/Down, Blijf”
Uitvoering:
De hond zit links van de geleider. Op aangeven van de instructeur maken de geleiders de riem los. De hond
dient onmiddellijk na het commando af/down naast de geleider te gaan liggen. Op aanwijzen van de

instructeur geven de geleiders het commando “blijf" en verlaten de hond in een door de instructeur
aangegeven richting en stellen zich op een afstand van ongeveer 5 meter op, met het gezicht naar de hond
toe. Op aanwijzen van de instructeur lopen de geleiders weer terug naar de hond en gaan naast de hond
staan.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond extra commando’s krijgt;
• De hond zich verplaatst.
Oefening 4: Staan aangelijnd (individueel, 10 PUNTEN)
Commando’s: “Staan, Blijf, Vrij”
Uitvoering:
Bij het commando "staan" moet de hond onmiddellijk gaan staan (1 extra commando of handhulp is
toegestaan). Na het commando "blijf staan", gaat de geleider voor de hond staan. Als de geleider voor
de hond staat loopt de eigen instructeur vanaf de zijkant naar de hond. De hond hoort de aandacht bij de
baas te houden. Op aanwijzen van de instructeur gaat de geleider weer naast de hond staan en geeft de
geleider het “vrij"commando.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond niet blijft staan;
• De hond extra commando's krijgt.
Oefening 5: Betasten van de hond aangelijnd (individueel, 10 PUNTEN, VERPLICHT 6 PUNTEN)
Uitvoering:
De hond zit links naast de geleider, de instructeur loopt naar de combinatie toe en geeft de geleider een
hand. De instructeur aait de hond op de borstkast, rug en zijkanten. Tijdens het betasten mag de hond iets
bewegen en mag de geleider de hond rustig toespreken.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond angstgedrag vertoont;
• De hond uitvalt of wil bijten;
• De hond gaat staan of af gaat.
Voor deze oefening moet je minimaal 6 punten halen, anders ben je gezakt.
Oefening 6: Gebit tonen van de hond aangelijnd (individueel, 10 PUNTEN).
Commando’s: “Tandjes”
Uitvoering:
De hond zit links van de geleider. De geleider toont het gebit van de hond door het oplichten van de lippen.
De hond moet dit rustig toelaten, de hond rustig toespreken is toegestaan.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond zich verzet bij de handeling, die nodig is om de tanden te zien.
Oefening 7: Volgen aan de lijn (individueel, 10 PUNTEN, VERPLICHT 6 PUNTEN)
Commando’s: “Volg”
Uitvoering:
Het volgen aan de lijn gebeurt links van de geleider. De hond moet vlot en attent volgen aan een slappe lijn.
De geleider mag de riem in de linker- of rechterhand houden. Na het "halt" houden, waarbij de hond recht
naast de geleider zit, moet men weer een "volg" commando geven. Ook wordt er een 8-figuur gelopen,
waarvan beide cirkels een doorsnede van 4 meter hebben.
De instructeur geeft onderstaande commando’s:

Voorwaarts

Links

Rechts

Linksomkeert

Halt houden (de hond zit)

Rechtsomkeert
Het 8-figuur

Puntenaftrek kan volgen indien:
• Er extra commando's worden gegeven;
• De hond achterblijft, veel snuffelt of met een strakke lijn volgt;
• Overmatig tegen de hond praten.
Voor deze oefening moet je minimaal 6 punten halen, anders ben je gezakt.
Oefening 8: Komen op bevel (10 PUNTEN, VERPLICHT 6 PUNTEN)
Commando’s: “Af, Wacht/Blijf, Voor/Naast”
Uitvoering:
Aan het einde van oefening 7 laat de instructeur de combinatie in een vierkant halt houden (vierkant is 4
pionnen die 3x3 worden neergezet en kan voorzien zijn van een lint op de grond), de geleider maakt de riem
los en geeft de hond het "af" commando. De geleider legt een target van de hond in het vak. De geleider
geeft de hond het "wacht/blijf" commando en verlaat de hond en op 5 meter draait de geleider zich om met
het gezicht naar de hond toe. Op aangeven van de instructeur roept de geleider zijn hond “voor of naast", de
hond dient onmiddellijk en via de kortste weg voor of naast de geleider te gaan zitten. Zit de hond voor dan
geeft de geleider op aangeven van de instructeur het “naast” commando.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• Er extra commando's worden gegeven;
• De hond zonder commando naar de geleider toe komt;
• De hond na het commando niet komt;
• Het commando niet juist opvolgt.
Voor deze oefening moet je minimaal 6 punten halen, anders ben je gezakt.
Oefening 9: Vak sturen (10 PUNTEN)
Commando’s: "Vak, Af”
Uitvoering:
De hond zit naast het linkerbeen. Op aangeven van de instructeur geeft de geleider de hond het commando
"vak". Gelijk met het commando mag de geleider met linkerarm kort een voorwaartse beweging maken. De
hond moet direct terug naar het vak gaan en binnen de lijnen van het vak gaan liggen. (Het is toegestaan om
eerst de hond te laten staan en daarna het “af" commando te geven). Op aangeven van de instructeur gaat
de geleider terug naar de hond en gaat naast de hond staan, vervolgens geeft de geleider op aangeven van
de instructeur het “zit” commando. Hierna wordt de hond weer aangelijnd.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• Er extra commando's worden gegeven;
• De oefening 1x opnieuw moet worden ingezet.
Oefening 10: Algemene indruk baas/hond (10 PUNTEN, VERPLICHT 6 PUNTEN)
Hier wordt gekeken naar de algemene indruk van de combinatie.
Puntenaftrek kan volgen indien:

• De verstandhouding niet goed is tussen baas/hond - hond/baas.
Voor deze oefening moet je minimaal 6 punten halen, anders ben je gezakt.

TOELICHTING:
Gebruik van voer tijdens het examen:
Tussen de oefeningen mag de hond worden beloond, echter is het NIET toegestaan om
tijdens het volgen voer/speeltje in de hand te houden.

