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1. Is toegelaten dat de geleider zijn hond tussen de oefeningen beloont in OBb?
Ja 5 maal maar niet na de blijfoefening.
2. Wat is de afstand tussen de honden in de blijfoefeningen?
OBB
OB1
OB2
OB3

3 meter
3 meter
3 meter
4 a 5 meter

3. Wat moet de steward doen als een hond verandert van houding tijdens de blijfoefening?
Niets.
4. Wat moet de steward doen als een hond zijn plaats verlaat tijdens de blijfoefening?
Op aanwijzing van de keurmeester aan de steward gaat de geleider naar zijn hond en
verwijdert zich van het terrein op een plaats die de steward aanwijst.
5. Mag het beloningsvoorwerp weg geworpen worden zodat de hond deze kan halen?
Neen.
6. Wanneer begint een oefening?
Als de steward zegt Oefening Begint.
7. Wanneer eindigt een oefening?
Als de steward zegt Einde Oefening.
8. Welke is de houding in de blijfoefening en hoeveel tijd en welke afstand in OBb?
Houding is liggen tijd is 1 minuut en de afstand 5 meter.

9. Mag ik eten geven aan mijn hond tijdens de wedstrijd?

Neen.
10. Hoeveel honden mag er op het terrein bij de blijfoefening min en max?
OBb OB1 en OB2 min 3 honden en Max 6 als er op de wedstrijd maar 7 honden zijn mogen
ze alle 7 op het terrein, in OB 3 min 3 honden en max. 4 honden als er maar 5 honden zijn
mogen er 5 honden op het terrein.
11. Geef de bevelen en uitvoering voor de blijfoefening in graad OBb?
Lijn afdoen, oefening begint, bevel af op aanwijzing van de steward hond per hond van
links naar rechts, laatste bevel en verlaat de hond, na 5 meter stop en keer, na 1 minuut
terug naar de hond de geleiders nemen plaats naast de hond, dan op bevel van de steward
van rechts naar links zegt de steward bevel en de geleider heeft het bevel aan zijn hond om
terug in basis positie te komen, en dan zegt de steward einde oefening.
12. Wat is de afstand om de hond rond een marker te sturen in OBb en hoe hoog mag de
marker zijn?
De afstand is 7 meter en de hoogte van de marker is tussen 40 en 80 cm.
13. Mag ik een kegel gebruiken als marker in OBb?
Neen.
14. Wat is de afstand voor het oproepen van de hond in OB3?
De afstand is 30 tot 35 meter
15. Hoeveel stokjes worden gelegd in de oefening “discriminatie”?
OB 1: geen
OB 2: 6
OB 3: 8
16. Wat is de grote van het vak in OB2?
3 op 3 meter
17. Geef de houdingen in en de afstand in OBb en geef een vb. in OB2?
OBb begin houding af – zit en af op een afstand van 2 meter
OB2 begin houding af – zit – sta – af – zit – sta – af.
18. Wat is de afstand naar het vak in?
OBb: 8 meter.
OB2: 23 meter

19. Hoe word de hoogte van de sprong bepaald in een oefening met sprong + vb?
Met de schofthoogte van de hond.
vb. schoft is 53 cm sprong 50 cm - schoft 57 cm sprong 60 cm.
20. Hoe groot is de cirkel rond de marker in OB3 richtingsapport?
Een straal van 2 meter rond de marker.
21. Welke zijn de kwaliteiten van een goede steward?
En goede kennis van het reglement, neutraal blijven tijdens en na de wedstrijd, een goede
stem hebben, niet in de weg lopen van de geleider en keurmeester, goed kunnen
delegeren aan de hulp stewards enz.
22. Welke is de maximum grote van het terrein in OB3?
25 op 40 meter.
23. Wie beslist de volgorde van de oefeningen?
De Keurmeester.
24. Hoeveel honden mag een keurmeester keuren per dag in graad 1?
30.
25. Hoeveel honden mag een keurmeester keuren per dag in graad 2 en 3?
25.
26. Wat is de hoogte van de sprong in OBb en OB1?
OBb max. 30cm en OB1 max. 50 cm.
27. Wat is de grote van het vak in OBb en OB3?
3 op 3 meter.
28. Wat is de hoogte van een kegel op de vier hoeken van het vak?
Ongeveer 15 cm.
29. Wat is de breedte van de linten rond het vak?
2 a 3 cm.

30. Geef 10 verschillende bevelen in het Nederlands, Frans en het Engels.?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31. Geef de afmetingen van de ring?
Indoor: 20m x 30 m
Outdoors: 25m x 40 m
32. Hoeveel stokjes worden gelegd in de oefening “discriminatie”(sorteren)?
OB1: Geen
OB2: 6
OB3: 8
33. OB 1: welke tempo’s heb je in” heelwork”?
gewone en versnelt
34. OB 1: wat is de totale afstand van de oefening “staan in de wandeling”?
20 m
35. OB 1: hoe ver moet het vak van de boord van het terrein zijn?
3 tot 5 m
36. OB 2: hoeveel passen achterwaarts zijn er in het “heelwork”?
5 tot 8 passen
37. OB 2: na hoeveel meter is de eerste houding in de oefening “houding in de wandeling”?
5m
38. OB 2: wat is de totale afstand van de oefening “oproepen met sta”?
25 à 30 m

39. OB 2: hoeveel meters is het “vak” van het startpunt?
23 meter
40. OB 2: hoeveel blokken in de oefening “richtingsapport”?
2 blokken
41. OB 3: welke apport leg je eerst in de oefening “richtingsapport”?
De gelote kant
42. Hoelang mag men het voorwerp geur geven in de oefening “discriminatie”(sorteren)?
OB 2: 10 seconden
OB 3: 5 seconden
43. . OB 3: wanneer heeft de steward het teken om naar de volgende hond te gaan voor het
oproepen in de groepsoefening?
Als de vorige hond aan de voet zit
44. OBb: wat is de afmeting van de oefening “komen op bevel”?
10 meter
45. OBb: hoe hoog moet de sprong zijn?
30 cm
46. OBb: hoe ver staat de geleider van zijn hond in de oefening de “houdingen”?
2 meter
47. OBb: wat zijn de houdingen in de oefening de “houdingen”?
Zitten en liggen
48. Hoeveel oefeningen zijn er in?
OBb:
OB1:
OB2:
OB3:

10
11
10
10

