15/06/2014

N° 1185

Overgang van A naar B
Snoep of speelgoed worden niet gebruikt tijdens de oefeningen. Enkel na afloop van de oefening mag
snoep en/of speelgoed gebruikt worden.
Indien je hond naar een andere hond loopt = uitsluiting van het examen
Om te slagen moet men op 7 oefeningen minimum 50% halen en in totaal 60% of meer.
1. Volgen aan de leiband
Geleiders en hun hond staan op één lijn naast elkaar op een veilige afstand van degene die de
oefening moet doen.. Eén geleider vertrekt met zijn hond aan een kegel met een binnencirkel en
doet een volgoefening rond een cirkel met diameter van 4m. De hond loopt steeds aan de
binnenzijde (binnencirkel). De leiband moet los hangen. Indien de leiband constant gespannen
staat krijgt de geleider 0 punten op de oefening. (15 punten)
2. Voedselcontrole
De geleiders staan op een rij met hun hond aan de voet. Op het teken van de examinator biedt de
geleider voedsel aan aan zijn hond, waarbij hij eenmaal een stembevel mag gebruiken. De hond
mag het voedsel niet aanraken. Op het teken van de examinator mag de geleider het voedsel aan
zijn hond geven als beloning. (10 punten)
3. Blijven
De geleiders plaatsen hun hond in lig op de plaats die de examinator aanduidt. Op zijn bevel
verlaat iedereen zijn hond en gaat naar de door de examinator aangeduide plaats (lengte van de
leiband). Vanaf dit moment moet er algemene stilte heersen. De honden moeten 30 seconden
blijven liggen. Deze oefening wordt ook herhaald in zit. De oefening eindigt wanneer de
examinator het signaal geeft om terug naar de hond te gaan. (10 punten)
4. Oproepen
De geleider laat zijn hond aangelijnd achter bij de instructeur aan het vertrekpunt. De houding
van de hond mag men vrij kiezen. De geleider wandelt naar het vertrekpunt dat zich op 5m van
de hond bevindt en wacht op het teken van de examinator om zijn hond op te roepen. De hond
moet bij de geleider komen in zit. De oefening gebeurt aan een lange lijn. (15 punten)
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5. Houdingen
De hond moet de houdingen lig en zit uitvoeren enkel op stembevel en staan op stem en/of
handgebaar. Alle houdingen worden afzonderlijk uitgevoerd, dwz dat na elke houding de geleider
zich met de hond een paar passen mag verzetten vooraleer de volgende houding te vragen. De
houdingen zijn: staan-zit, zit-lig en zit-staan. (15 punten)
6. Voorstellen van de hond
De geleider laat aan de examinator de tanden van zijn hond zien. De examinator zal ook de hond
betasten terwijl hij staat. Ook zal hij met een voorwerp de nek van de hond aanraken. (10
punten)
7. Apport
De geleider mag kiezen uit twee manieren:


De geleider mag eerst even spelen met de hond. De hond zit voor de geleider en op het teken
van de examinator geeft de geleider de apport aan zijn hond die dit gedurende minstens
twee seconden vast houdt. Daarna vraagt de geleider los. Deze oefening gebeurt aan de
leiband.



De geleider gooit op het teken van de examinator zijn apport minstens 2m ver. De hond mag
onmiddellijk vertrekken en moet zijn apport halen en rechtstreeks naar de geleider brengen.
Zitvoor moet nog niet. (15 punten)

8. Matje
Geleider legt het matje op een bepaalde plaats. Geleider en hond gaan weg. Het matje ligt nu op
leiband afstand. De hond moet nu gaan liggen op het matje op bevel. De oefening is gedaan als de
geleider terug bij zijn hond is. (10 punten)
9. Algemene houding
Er worden punten afgetrokken indien:


De hond zijn behoefte doet op het plein tijdens het examen;



De hond constant blaft;



De hond uitvalt naar andere honden en/of mensen;



De houding van de geleider niet correct is.
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