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Overgang van B naar C
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 8 oefeningen minimum 50% halen en in totaal 60% of meer.
Hond aanraken = -1 op de oefening
1. Volgen aan de leiband
Twee geleiders staan, met hun hond aan de voet aan een kegel, in een rechte lijn tegenover
elkaar op een afstand van 10m. Op het teken van de examinator vertrekken zij aan het startpunt
en stappen eerst in een binnencirkel en dan in een rechte lijn naar het eindpunt. In het midden
kruisen zij hond aan hond en eindigen aan de volgende kegel. De leiband mag in deze oefening niet
gespannen zijn. (10 punten)
2. Volgen in vrijheid
De geleiders staan met hun hond aan de voet in een rechte lijn op een veilige afstand van de
geleider die de oefening doet. De geleiders moeten in totaal 20m volgen. Eén geleider staat in
het midden van twee kegels en maakt daar- tussen een acht, beginnend met een binnencirkel. Dan
loopt hij verder in één rechte lijn tot aan de volgende kegel. Deze oefening gebeurt los, maar de
hond mag zijn halsband nog aanhouden. (15 punten)
3. Voedselcontrole
De geleiders bieden voedsel aan aan hun hond door het op de grond te laten vallen. Het voedsel
moet drie seconden onbedekt op de grond blijven liggen zonder dat de hond er aan komt. Op het
teken van de examinator neemt de geleider het voedsel van de grond en geeft het aan zijn hond
als beloning. (5 punten)
4. Blijven
De geleiders staan in een rechte lijn met hun hond aan de voet. Op het bevel van de examinator
doet iedereen de leiband af (halsband mag nog aanblijven) en gaat iedereen naar de door de
examinator aangeduide plaats (afstand van ongeveer 10m). Vanaf dan is er volledige stilte. De
honden moeten 1min. blijven liggen.( 10 punten)
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5. Oproepen
De geleider laat zijn hond achter aan het vertrekpunt (kegel) en gaat naar de door de
examinator aangeduide plaats op een afstand van 15m. De houding van de hond is vrij te kiezen.
Op het teken van de examinator roept de geleider zijn hond naar zich toe. De hond moet komen
in zitvoor en na 5 sec., op het teken van de examinator, geeft de geleider zijn hond het bevel
aan de voet te komen. Voor de voet mag, indien nodig, nog een handgebaar gebruikt worden.
(15 punten)
6. Houdingen
De hond moet de drie houdingen kunnen louter op stembevel. De examinator bepaalt de volgorde
waarin de houdingen moeten uitgevoerd worden. (10 punten)
7. 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. (5 punten)
8. Apport
De geleider gooit het apport minimum 5m ver. De hond moet niet wachten op het commando van
de geleider om het apport te gaan halen. De hond moet het apport oppakken en onmiddellijk
terugkeren naar de geleider tot in handbereik ( op 1/2m) met het apport in zijn bek. De geleider
neemt het apport aan. (15 punten)
9. Terugzenden naar de plaats
De geleider gaat samen met de hond op een plaats een matje leggen en laat de hond op het matje
liggen. De geleider gaat weg van het matje tot op een afstand van 5m. De geleider roept de hond
in zitvoor, en daarna stuurt hij de hond terug naar zijn plaats (matje) en moet er op gaan liggen
zonder bevel. Vanaf het moment dat de geleider terug bij de hond is, is de oefening gedaan.
(15 punten)
10. 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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