TOELICHTING OP DE OEFENINGEN
C 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: Liggen 1 minuut op 10 meter afstand (10 punten)
Commando’s: “Lig, Blijf”
Deze oefening wordt gezamenlijk uitgevoerd.
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 naast de geleider te gaan liggen. Op aanwijzen van de instructeur
geven de geleiders het commando "blijf" en verlaten de honden in een door de instructeur aangegeven
richting en stellen zich op een afstand van ongeveer 10 meter op, met de linker schouder 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;
• Als de geleider zich niet een kwartslag draait.
Oefening 3: Zit op 5 meter 1 minuut (10 punten)
Deze oefening wordt gezamenlijk uitgevoerd.
Commando’s: “Zit, Blijf”
Uitvoering:

De hond zit links van de geleider. Op aangeven van de instructeur maken de geleiders de riem los. Op
aanwijzen van de instructeur geven de geleiders het commando “blijf" en verlaten de honden in een door de
instructeur aangegeven richting en stellen zich op een afstand van ongeveer 5 meter op. 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 (individueel,10 punten)
Commando’s: “Staan, Vrij”
Uitvoering:
De hond zit links van de geleider, op aangeven van de instructeur maakt de geleider de riem los. Bij het
commando "staan" moet de hond onmiddellijk gaan staan. Na het commando "blijf” loopt de geleider een
half rondje voor de hond langs. Hierna geeft de geleider het “vrij" commando.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond extra commando’s krijgt;
• De hond met hulp laat staan;
• De hond niet blijft staan wanneer de geleider voor de langs loopt.
Voor deze oefening moet je minimaal 6 punten halen, anders ben je gezakt.
Oefening 5: Los volgen (individueel,10 punten, verplicht 6 punten)
Commando’s: “Volg”
Uitvoering:
Het volgen gebeurt links van de geleider. De hond moet vlot en attent volgen.
De instructeur geeft onderstaande commando’s:
Voorwaarts

Rechtsomkeert

Rechts

Linksomkeert

Links

Halt
Versnelde pas

Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond scheef naast de handler gaat zitten;
• De hond achter en/of wijd volgt;
• Extra commando’s worden gegeven.
Oefening 6: Komen op bevel (10 punten, verplicht 6 punten)
Commando’s: “Lig, Blijf, Voor/Naast”
Aan het einde van oefening 5 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 in het vak. De geleider geeft de hond
het "blijf" commando en verlaat de hond. Op 10 meter draait de geleider zich om met het gezicht naar de
hond toe. Op aangeven van de instructeur roept de geleider zijn hond “voor/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/geleider anticipeert.
Voor deze oefening moet je minimaal 6 punten halen, anders ben je gezakt.
Oefening 7: Vak sturen (10 punten)
Commando’s: “Vak, Af, Zit”
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 8: Apporteren (individueel,10 punten)
Commando’s: “Blijf, Apport”
Uitvoering:
De geleider loopt op een teken van de instructeur met een apporteerblok of dummy in de
aangegeven richting. De geleider mag voor het weglopen het "blijf" commando geven.
Op ongeveer 5 meter legt de geleider het apporteer blok/dummy op de grond en loopt 5 meter door.
De hond moet blijven zitten totdat de geleider op aangeven van de instructeur het "apport" commando aan
de hond geeft. De hond moet vlot, opgewekt en via de kortste weg het apporteerblok/dummy aan de geleider
afgeven.
Toelichting:
- Het gaat in deze oefening om snelheid.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• Er extra commando's worden gegeven;
• De hond overmatig op het voorwerp kauwt;
• De hond het apporteerblok/dummy laat vallen.
Oefening 9: Om pion sturen op 5 meter (individueel,10 punten)
Commando’s: “Om”
Uitvoering:
De hond zit links naast de geleider en stuurt zijn hond “om” een pion heen. De hond loopt vlot om de pion
heen en keert terug naar de geleider.
Puntenaftrek kan volgen indien:
• De hond wordt aangemoedigd bij de pion;
• Extra commando’s worden geven;
• Traag wordt uitgevoerd.
Oefening 10: Algemene indruk baas/hond (10 punten, verplicht 6 punten)
Hier wordt gekeken naar de algemene indruk van de combinatie.
Punten aftrek 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.

