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Obedience (OB) training leert een hond hoe zich te gedragen in een coöperatieve en gecontroleerde manier.
De nadruk moet gelegd worden op een goede geleider-hond relatie en de "will to please" ook als de geleider
zich op grotere afstand van de hond bevindt.
Deze reglementen en richtlijnen werden samengesteld ter promotie van Obedience en ter ondersteuning van
de internationale wedstrijden.
Deze reglementen en richtlijnen worden toegepast op obedience wedstrijden in landen waar de nationale
kynologische organisatie besloten hebben ze te volgen.
In de internationale wedstrijden met CACIOB moeten de regels voor graad 3 gevolgd worden vanaf 1.1.2016.
De resultaten van andere obedience wedstrijden waarvan de uitvoeringen gelijkaardig zijn moeten erkend
worden.
I. REGLEMENT VOOR INRICHTING, DEELNAME, ORGANISATIE EN KEUREN VAN OFFICIELE OBEDIENCE
WEDSTRIJDEN EN PROEVEN.
1. Organisatie van officiële obedience wedstrijden
Ieder land dat lid is van het FCI beslist welke clubs en organisaties het toelaat om officiële OB wedstrijden te
organiseren.
2. Nationale reglementen en richtlijnen betreffende OB wedstrijden
Het is aan te raden dat de nationale kynologische organisaties de nodige informatie betreffende nationale
reglementen, speciale nationale vereisten, details over hun reglementen die invloed hebben op (ook
buitenlandse) honden die aan de wedstrijden deelnemen publiceren op hun website. De inschrijvingskosten
en bankrekeningnummers moeten op hun website gepubliceerd worden, zodat de wedstrijden in de landen
aangesloten aan het FCI georganiseerd kunnen worden. Het is aanbevolen dat alle geleiders van OB
wedstrijden op de hoogte worden gebracht van alle details bettreffende de wedstrijden en de speciale
nationale vereisten, door hen al de gegevens door te sturen.
3. Kwalificaties voor deelneming
De kwalificaties voor deelneming worden beschreven in de nationale reglementen van het land waarvan de
hond afkomstig is en van het land waar de wedstrijd zich afspeelt. De nationale reglementen bepalen welke
honden toegelaten worden om deel te nemen aan OB wedstrijden (graad 1-2-3).
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De kwalificaties om te kunnen spelen moeten gepubliceerd worden op de website van het land.
De leeftijd om te kunnen deelnemen in graad 1 moet vermeld worden in de nationale reglementen van ieder
land. De hond moet tenminste 10 maanden oud zijn, indien niet anders vermeldt in de nationale
reglementen van het land waar de wedstrijd doorgaat of van het land van herkomst van de hond.
In graad 3 moet de hond minimum 15 maanden oud zijn.
Elke land kan beslissen welke categorieën zullen erkend worden op nationaal niveau en welke voorwaarden
moeten vervuld om aan Internationale wedstrijden te kunnen deelnemen. In elk geval om te mogen
deelnemen aan Internationale OB wedstrijden moeten hond en geleider tenminste eenmaal geslaagd zijn in
hun eigen land voor een wedstrijd van de voorafgaande obedience graad (graad 2 of graad met
overeenkomstige oefeningen).
Elk land kan beslissen hoeveel keer een hond mag deelnemen in een graad na zijn eerste prijs (uitstekend) te
hebben behaald. Die gegevens moeten beschikbaar zijn op de nationale website.
Als de hond één keer aan een bepaalde graad heeft deelgenomen is het verboden nog aan een lagere graad
deel te nemen.
3.1. Gezondheid
Honden die blind zijn, die lijden aan besmettelijke ziekten, haakworm, schurft of enige andere ziekte, evenals
agressieve honden worden van deelname uitgesloten. Ook honden die ingetaped of verbonden of geniet zijn,
worden van deelname uitgesloten.
3.2. Antidoping en vaccinaties
De nationale vaccinatie en antidoping reglementering moet gevolgd worden van de hond zijn thuisland en
van het land waar de wedstrijd zich afspeelt. Deze worden gepubliceerd op de website van het land waar de
wedstrijd plaats vindt.
3.3. Agressie
Agressieve honden mogen niet deelnemen. Een hond zal door de keurmeester uitgesloten worden als hij/zij,
op gelijk welk ogenblik, aanvalt of andere personen of honden probeert aan te vallen. Het voorval wordt
genoteerd in het werkboekje van de hond en een verslag dient verstuurd te worden naar de nationale
kynologische organisatie waarvoor de hond optreedt en een verslag naar de nationale kynologische
organisatie van het organiserende land.
3.4. Loopse teven en drachtige teven
Loopse teven worden tot de wedstrijden toegelaten volgens de nationale reglementen van het land waar de
wedstrijd plaats vindt. Deze informatie zal te vinden zijn op de website van het organiserende land. Ze zullen
als laatste spelen. Loopse teven moeten uit het zicht en geur bereik van de andere honden gehouden
worden tot aan het einde van de wedstrijd.
Algemeen geldt dat teven waarvan het werpen voorzien is binnen de 4 weken vóór de wedstrijd en teven die
geworpen hebben minder dan 8 weken voor de wedstrijd niet mogen deelnemen.
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In de internationale wedstrijden Obedience (CACIOB) en in het wereld kampioenschap. Algemeen geldt
dat teven waarvan het werpen voorzien is binnen de 4 weken vóór de wedstrijd en teven die geworpen
hebben minder dan 12 weken voor de wedstrijd niet mogen deelnemen.
De nationale reglementen kunnen andere regels aangeven. Deze informatie zal gepubliceerd zijn op de
website van het organiserende land.
3.5. Veranderingen in voorkomen
Honden waarvan de staart en de oren gecoupeerd werden, of die andere veranderingen voor esthetische
redenen hebben gehad, worden toegelaten tot de wedstrijd enkel naargelang de juridische regelgeving in
eigen land en deze van het land waarin de wedstrijd plaatsvindt, dit toelaten.
Alle beperkingen ten gevolge van veranderingen in het voorkomen van de hond moeten beschreven worden in
de nationale reglementen en worden op de website van het land gepubliceerd.
3.6. Gecastreerde en gesteriliseerde honden.
Gecastreerde en gesteriliseerde honden worden toegelaten tot de wedstrijd.
3.7. Controle van de honden
Indien noodzakelijk kan de keurmeester de honden voor aanvang van de wedstrijd, buiten de ring,
controleren.
De nationale reglementen kunnen eisen dat alle honden gecontroleerd worden.
3.8. Andere reglementen
Indien een wedstrijd georganiseerd wordt in combinatie met een tentoonstelling, hoeft de hond niet voor die
tentoonstelling te worden ingeschreven.
De nationale reglementen bepalen welke registratie en aansluiting bij een club vereist worden.
4. Kwalificaties voor keurmeesters om internationale OB wedstrijden te kunnen keuren
Obedience keurmeesters moeten voldoende ervaring hebben om OB te keuren. Ze moeten erkend zijn door
de kynologische organisatie van hun eigen land. (Kwalificatie en kennis van de taal, van buitenlandse
keurmeesters moeten gecontroleerd worden door hun eigen kynologische organisatie)
Ontoelaatbaarheid ten gevolge van een vermoeden van betrokkenheid: de nationale reglementen bepalen de
ontoelaatbaarheid ten gevolge van vermoeden van betrokkenheid.
Voor de internationale wedstrijden met CACIOB zijn de reglementen van ontoelaatbaarheid van de FCI van
toepassing.
5. Chief steward
Er moet een chief steward aangeduid worden voor de wedstrijd. De chief steward is verantwoordelijk voor
de praktische modaliteiten van de OB wedstrijd en dient de nodige kwalificaties te bezitten. Een
gekwalificeerde steward zal de oefeningen leiden voor graad2 en 3. Hij is ook aanbevolen in graad 1. Indien
er buitenlandse deelnemers ingeschreven zijn voor de wedstrijd is het aanbevolen een taal te gebruiken die
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door beide partijen wordt begrepen. Voor graad 3 moet de steward in staat zijn de oefeningen in het Engels
te leiden of in een overeen gekomen taal.
Indien de oefeningen verdeeld worden tussen meerdere keurmeesters, moeten er evenveel stewards als
ringen aanwezig zijn. In iedere ring moet er minstens één steward voorzien zijn.
6. Organisatie van de wedstrijd
De Obedience wedstrijden staan onder algemene leiding van de hoofdkeurmeester en de chief steward. Als
er meer dan één keurmeester de wedstrijd keurt, wordt er een hoofdkeurmeester aangesteld die dan ook de
voorzitter zal zijn van het keurmeesterteam.
De keurmeester (of het keumeesters team geleid door de hoofdkeurmeester) beslist over zaken die niet
voorzien zijn in deze reglementering.
7. Verplichtingen van de geleider en honden uitrusting.
De verplichtingen van een geleider vangen aan wanneer hij begint aan de wedstrijd (als hij in de ring komt)
en eindigen na de prijsuitreiking. De geleiders moeten de regels en richtlijnen volgen. De geleiders worden
geacht zich goed te gedragen en passend gekleed te zijn. De keurmeester kan een geleider diskwalificeren
indien hij/zij het reglement niet volgt of zich onbehoorlijk gedraagt. De beslissing van de keurmeester is
bindend en kan niet betwist worden door de geleider.
De geleider dient zich 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de ring te melden.
Het is verboden de hond te straffen.
Alleen gewone halsbanden zijn toegelaten. Het gebruik van prik- of elektrische banden of ander dwingend
materiaal, is verboden. Dit geldt van begin tot einde wedstrijd.
Dekens, mantels, tuigen, regenjassen, schoenen, sokken, verbanden, banden enz. zijn verboden voor de
hond tijdens de wedstrijd.
De hond moet aan de linkerzijde van de geleider lopen tijdens en tussen de oefeningen. De geleider mag de
hond aan de rechterzijde laten lopen tijdens en tussen de oefeningen indien dit om fysische redenen
noodzakelijk is. De geleider of ploegleider moet dit vooraf bespreken met de keurmeester. Alle betrokken
keurmeesters moeten hiervan op de hoogte gebracht worden en de gevolgen van de uitvoering moet
besproken worden als meerdere keurmeesters aanwezig zijn. Deze uitzonderingen mogen geen hinder
veroorzaken voor andere deelnemers. Indien bijvoorbeeld een geleider zich verplaatst d.m.v. een rolstoel
moet hij tijdens oefeningen 1 en 2 plaatsnemen op het einde van de rij zodanig dat hij geen andere hond
moet voorbijgaan.
8. Gedrag van de hond/uitsluiting
Een hond wordt uitgesloten (voor, tijdens of na zijn eigen uitvoering) indien hij/zij bijt, probeert te bijten,
aanvalt, of personen of andere honden probeert aan te vallen. Alle behaalde punten worden afgenomen,
zelfs indien de wedstrijd al afgewerkt is. Indien de wedstrijd twee dagen duurt, blijft de uitsluiting geldig voor
de tweede dag en zal de hond niet kunnen deelnemen.
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Het voorval wordt genoteerd in het werkboekje en een verslag wordt verstuurd naar de nationale
kynologische organisatie, waarvoor de hond optreedt en eveneens naar de nationale kynologische
organisatie van het organiserende land.
Naast de bovengenoemde maatregelen dienen de nationale voorschriften te worden gevolgd.
9. Andere reglementen
Tijdens en na de voorbereiding van de ring voor de wedstrijd mogen de geleiders met hond de ring niet
betreden, zonder dat een verantwoordelijke (chief steward of keurmeester) zijn toestemming heeft gegeven.
Voor de oefeningen die in groep worden uitgevoerd (oef 1) van graad 1 en 2 is het minimumaantal
aanwezige honden 3 en het maximum 6. In een wedstrijd waar het aantal deelnemende honden niet
deelbaar is door 6, kan de keurmeester twee groepen van 7 honden vormen.
In graad 3 is het minimumaantal aanwezige honden 3 (oefening 1 en 2) en maximum 4 met een uitzondering
als er slechts 5 deelnemende honden aanwezig zijn in graad 3.
II. PRAKTISCHE REGELS – MATERIEEL
Verloop van de wedstrijd, aantal deelnemers, afmetingen en te voorzien materieel.
10. Verloop van de wedstrijd
De keurmeester (hoofdkeurmeester, voorzitter van de keurmeesters) heeft het recht, na overleg met het
organiserend bestuur, te beslissen in welke volgorde de oefeningen zullen uitgevoerd en gegroepeerd
worden tijdens de wedstrijd. De volgorde moet voor alle deelnemers gelijk zijn.
11. Toegewezen tijd voor keuring per dag en aantal deelnemers.
De wedstrijd dient zo ingericht te zijn dat de keurmeesters niet meer dan 5 uur per dag keuren.
De nationale richtlijnen van het land waar de wedstrijd wordt georganiseerd dienen gevolgd te worden.
Het dient opgemerkt te worden dat de tijd nodig om een bepaald aantal honden te keuren afhangt van het
verloop van de wedstrijd, de steward, de keurmeester en de rassen die zullen deelnemen.
Schatting van de keuringstijd.
Graad1
De keurmeesters worden aanbevolen niet meer dan 30 honden per dag te keuren. Een uur is ongeveer nodig
om 6 honden te keuren.
Graad 2 en 3
De keurmeesters worden aanbevolen niet meer dans 25 honden per dag te keuren in graad 2 en 3. Twee uur
zijn nodig om 7 honden te keuren.
Indien verschillende keurmeesters uitgenodigd worden zal elke keurmeester alle honden voor de aan hem
toegewezen oefeningen beoordelen. In dit geval kunnen er meer honden zijn.
12. Afmetingen van de ring en aantal oefeningen.
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Voor wat betreft de wedstrijden die in zaal (binnen) plaats vinden, moet de afmeting van de ring minimaal 20
x 30 meter bedragen voor OB2 en 3. Indien de wedstrijd in open lucht plaats vindt, bedraagt de gewenste
afmeting 25 x 40 meter. In OB1 kan de ring iets kleiner zijn.
De ringen kunnen kleiner zijn indien de oefeningen verdeeld worden over twee of meerdere ringen en indien
de oefeningen die minder plaats vragen gegroepeerd worden. Een ring wordt duidelijk afgebakend. De
keurmeester beslist of de ringen al of niet voldoende groot zijn. Alle afmetingen in de oefeningen zijn bij
benadering.
13. Te voorzien materieel
Het is de verantwoordelijkheid van de organiserende club om het materieel alsook de reglementen en
instructies en andere noodzakelijke richtlijnen beschikbaar te houden op de plaats van de wedstrijd.
hindernissen.


Een “volle” sprong met ongeveer een breedte van 1m en een hoogte gaande van 10 cm tot 70 cm. In
tegenstelling tot de sprongen die gebruikt worden in agility, zijn er geen zijvleugels aanwezig. De
zijlatten moeten ongeveer 1 meter hoog zijn. Die hindernis zal gebruikt worden in alle klassen.



Een “open” sprong met ongeveer een breedte van 1 meter en een hoogte gaande van 10 cm tot 70
cm. De zijlatten moeten ongeveer 1 meter hoog zijn. De sprong moet zo gebouwd zijn dat een lat van
5 cm aanwezig is of een ronde staaf van ongeveer 3-5cm op de gevraagde hoogte en daaronder een
lat die deel uitmaakt van de constructie, al de rest moet geopend blijven, behalve de steunen van die
lat. De steunen moeten zodanig geconstrueerd zijn dat de lat kan vallen gelijk in welke richting de
hond springt. De steunen moeten licht ovaal geconstrueerd zijn zodat de wind de lat niet kan doen
vallen. De sprong is geconstrueerd zonder zijvleugels. Die sprong wordt gebruikt voor graad 3 als
aanvulling van de sprong hierboven beschreven.

Zie deel VI beschrijving van de sprongen in bijlage.
Toegelaten apporteerblokken:






3 stel houten apporteerblokken. Elke reeks bevat drie blokken van gelijke maat voor graad 3. Voor
graad 2 zullen slechts 2 van die blokken gebruikt worden. Iedere reeks is verschillend in maat en
gewicht om aangepast te zijn aan kleine, middel en grote rassen. Het maximumgewicht mag 450 gr
niet overschrijden. De geleider mag zelf kiezen.
Metalen apporteervoorwerpen met 3 verschillende maten en met een maximaal gewicht van
ongeveer 200 gr voor de grootste. De maten van de beschikbare blokken moeten in verhouding
staan tot de grootte van het ras (kleine, middel en grote). De geleider mag zelf kiezen.
De houten voorwerpen zijn ongeveer 2cm x 2 cm x 10 cm voor graad 2 en 3.
o In graad 2 komt het aantal voorwerpen overeen met 6 maal het aantal deelnemende honden
aan de oefening.
o In graad 3 komt het aantal voorwerpen overeen met 8 maal het aantal deelnemende honden
aan de oefening.

Ander materieel:


Puntenwaaiers
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Bord waarop de houdingen op afstand geschreven of getekend worden of een elektrisch bord.
Krijt-zelfklevende banden of gelijke middelen die kunnen gebruikt worden voor het markeren van
het vak of vb. ook de cirkel.
Een voldoende aantal markeerders en kegels moeten beschikbaar zijn om start en einde van de
oefening aan te duiden. Ook bv. alle richtingsveranderingen, enz.

Markeerders en kegels moeten aangepast zijn. aan hun functie d.w.z. de maat, zichtbaarheid en kleur,
moeten in functie zijn van de hond, geleider, keurmeester of steward.
vb. de kegels voor de hoeken van het vak moeten ongeveer 15 cm hoog en zichtbaar zijn.
Het stoppunt voor oefening 6 van graad 3 mag aangeduid worden door een kleine markeerder (met een
cirkel met een diameter van max. 10 cm of een vierkant met een zijde van max. 10 cm).
Er moet een kegel van ongeveer 15 – 40 cm hoogte gebruikt worden voor oefening 10 van graad 1 en een
kegel van ongeveer 40 cm hoogte voor graad 3.
III. PRIJZEN EN OVERGANGEN
Graad 1-2-3
Eerste prijs

256-320 punten

80% uitmuntend

Tweede prijs

224-minder dan 256 punten

70% zeer goed

Derde prijs

192-minder dan 224 punten

60% goed

Een hond die uitmuntend (eerste prijs) in een graad behaalt, in gelijk welk land is toegelaten om over te gaan
naar de volgende graad.
Het nationale reglement bepaalt hoeveel deelnames toegelaten zijn na het behalen van een uitmuntend.
Een hond mag tenminste 3 keer deelnemen in een graad tot hij 3 keer “uitmuntend” behaald heeft.
Het nationale reglement bepaalt welk diploma, trofee, lint of rozet, toegekend wordt.
De kleur van de obedience linten en rozetten zijn traditioneel zwart - rood - geel.
Als 2 of meerdere honden eindigen met dezelfde punten zullen de resultaten van oefeningen 3, 5, 6 opgeteld
worden. Als het resultaat dan nog gelijk is zullen die 3 oefeningen nogmaals opnieuw uitgevoerd worden.

IV. OEFENINGEN EN COEFFICIENTEN
Het wordt aanbevolen een beginnersklasse in te voeren, de honden moeten voor deze klas slagen alvorens
deel te nemen aan graad 1.

GRAAD 1

Oefeningen
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 min.zitten in groep geleider in zicht
Vrij volgen
Staan tijdens het volgen
Komen op bevel
Zitten of liggen tijdens het volgen
Vooruit sturen naar een vak en liggen
Houten blok apporteren
Houdingen op afstand
Komen met sprong over een haag
Rond een kegel sturen en terug komen
Omgang geleider-hond
Totaal

3
3
3
3
2
3
4
3
3
3
2
32

GRAAD 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oefeningen
2 min. liggen in groep geleider uit zicht
Vrij volgen
Staan/zitten of liggen tijdens het volgen
Terugroepen met staan
Vooruit sturen naar een vak met liggen en oproepen
Apport met richting
Sorteren
Houdingen op afstand
Apport over sprong met metalen voorwerp
Omgang geleider-hond
Totaal
De regels en richtlijnen van graad 3 worden toegepast in de
internationale obedience wedstrijden waar een CACIOB en een reserve
CACIOB toegewezen kunnen worden. Deze regels zijn geldig vanaf
1.1.2016
Oefeningen
2 minuten zitten in groep geleiders uit zicht
1 minuut liggen in groep en oproepen
Vrij volgen
Staan, zitten en liggen tijdens het volgen
Oproepen met staan en liggen
Vooruit sturen naar een vak(L/R), liggen en oproepen
Apport met richting
Rond een kegel sturen, houding, rapport en over een sprong
Sorteren
Houdingen op afstand
Totaal

Coëfficient
2
3
3
4
4
3
4
4
3
2
32

GRAAD 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SECTIE 4D - REGELMENTEN & RICHTLIJNEN voor OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Coëfficient
2
2
3
3
4
4
3
4
3
4
32
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V. ALGEMENE REGLEMENTEN EN RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING EN BEOORDELING VAN DE
OEFENINGEN
De reglementen en richtlijnen voor uitvoering en beoordeling van de oefeningen bestaan uit
A- algemene richtlijnen voor de uitvoering en beoordeling van alle oefeningen in graad 1, 2 en 3.
B- beschrijving van de uitvoering en de beoordeling van de individuele oefeningen.
Indien niets anders vermeld bij de individuele oefeningen zijn de algemene reglementen en richtlijnen voor
de uitvoering en beoordeling van de oefeningen van toepassing op alle oefeningen. Bij zaken die niet
opgenomen zijn in dit reglement beslist de keurmeester.
De beslissing van de keurmeester is definitief en geen enkele deelnemer kan de beslissing van de
keurmeester betwisten.
De toegekende punten
De volgende punten worden toegekend tijdens een obedience wedstrijd.
0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 – 9,5 - 10.
De uitsluiting stelt een einde aan de uitvoering en betekent het verlies van alle behaalde punten. De hond
wordt niet toegelaten de resterende oefeningen af te werken.
Het falen in een oefening betekent het verlies van alle punten die behaald worden op deze oefening. De
hond kan in dit geval de wedstrijd verder afwerken.
Het gebruik van gele of rode kaarten
In graad 3 worden gele en rode kaarten gebruikt.
De gele kaart dient als verwittiging. De keurmeester kan een verwittiging geven op basis van het gedrag van
de geleider of de hond.
10 punten zullen afgetrokken worden van het eindresultaat als de keurmeester de gele kaart toont. Bij een
tweede gele kaart wordt de hond uitgesloten.
De rode kaart betekent uitsluiting.
Het gebruik van de gele/rode kaarten in wedstrijden met meerdere keurmeesters.
1) 2 keurmeesters of meer, in verschillende ringen.
- als twee keurmeesters apart keuren (2 ringen, verschillende oefeningen) leidt een rode kaart (de eerste) tot
uitsluiting.
- als een van 2 keurmeesters een gele kaart toont in bv. de eerste ring moeten de volgende keurmeesters (de
tweede of derde keurmeester) hiervan niet op de hoogte zijn. Alle keurmeesters keuren individueel. Elke
gele kaart wordt genoteerd. Bij een tweede gele kaart, wordt de keurmeester, door de secretaris, van de
eerste gele kaart op de hoogte gebracht en volgt de uitsluiting.
Het spreekt vanzelf dat 2 gele kaarten gegeven door dezelfde keurmeester tot uitsluiting leiden.
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2) Twee keumeesters of meer in dezelfde ring
Als een van de keurmeesters wenst te verwittigen (gele kaart) of uit te sluiten (rode kaart) moet hij/zij de
andere keurmeesters verwittigen. De beslissing wordt tezamen genomen.
Het is aan te raden dat de kaart vertoond wordt door de verantwoordelijke keurmeester (voorzitter van het
keurmeesters team) als hij/zij aanwezig is in de ring.
A. Algemene richtlijnen oefeningen en beoordeling
De richtlijnen gelden voor alle oefeningen indien niet anders bepaald in de beschrijving van de oefeningen.
UITVOERING VAN DE OEFENINGEN
1. Nationale reglementen kunnen aangeven dat elke hond moet gecontroleerd en aangeraakt worden
door de ambterende keurmeester.
2. De keurmeester kiest de volgorde van de oefeningen. Deze volgorde moet dezelfde zijn voor alle
deelnemers.
3. De oefeningen beginnen en eindigen met de hond aan de voet d.w.z. in zithouding en aan de
linkerzijde van de geleider

4. De geleider loopt in normale pas in alle oefeningen behalve in het vrij volgen Het vrij volgen kan ook
een looppas en trage pas bevatten, naargelang de graad.
5. Alle oefeningen beginnen nadat de steward de geleider en hond naar de startpositie heeft geleid en
gezegd heeft “de oefening begint”.
6. De geleider moet zijn hond direct in de startpositie plaatsen(voet). In graad 1 kan hiervoor iets meer
tijd toegelaten worden maar in graad 2 en 3 moet de geleider bij het bereiken van het startpunt zeer
vlug kunnen beginnen met de oefening.
7. Alle oefeningen worden beëindigd op aanduiding van de steward met de woorden “einde van de
oefening” of “bedankt”.
8. In alle oefeningen, indien niet anders vermeld in de beschrijving van de oefening, zal de steward de
toestemming geven aan de geleider om de hond in alle fases van de oefening te bevelen, zelfs als het
niet systematisch in de beschrijving van de oefening vermeld wordt.
9. De geleider beslist zelf of hij een tweede commando zal geven of wanneer.
10. De commando’s van de steward die in de regels worden beschreven zijn slechts voorbeelden. Het is
belangrijk dat de commando’s duidelijk zijn voor alle geleiders.
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11. Het is niet toegelaten de plaats en richting aan de hond te tonen voor, bij de start of tijdens de
oefening (buiten deze die wel toegelaten zijn in de beschrijving van de oefening). Dit leidt tot verlies
van alle punten.
12. In graad 1 mag de geleider de ring betreden met de hond aan de leiband. De leiband moet verborgen
blijven voor de hond gedurende de ganse wedstrijd. De geleider mag de leiband achterlaten op de
tafel van de steward of buiten de ring. Hij/zij mag de hond terug aanlijnen na de wedstrijd om de ring
te verlaten.
13. In graad 2 en 3 moet de geleider de lijn buiten de ring of op de tafel van de steward achterlaten. Dit
voor alle oefeningen.
14. De hond moet zich aan de linkerzijde van de geleider bevinden tussen de oefeningen. Hij moet niet
aan de voet lopen maar naast de geleider en onder controle. Indien er een oponthoud is tussen de
oefeningen voor eender welke reden, mag de hond in de af positie geplaatst worden maar hij mag
niet teruggeroepen worden uit deze positie om verder te gaan met de rest van de oefeningen.
15. De geleider moet in een rechte lijn voortbewegen. Onbepaalde of dubbelzinnige bewegingen,
overdreven bewegingen, signalen of lichaamstaal en onnatuurlijke bewegingen worden bestraft.
Richtingsveranderingen moeten 90° of 180° bedragen en na de keerwending moet de geleider
ongeveer op zijn oorspronkelijke lijn de oefening verder afwerken.
16. In de oefeningen waar de geleider de hond voorbijgaat moet de afstand tussen de geleider en hond
ongeveer een halve meter zijn. De geleider kan de hond aan beide kanten voorbijgaan indien niet
anders vermeldt in de oefening.
17. De richting links of rechts (vb. apport met richting) wordt aangeduid ten opzichte van de geleider, dat
wil zeggen aan zijn rechterhand of linkerhand met de hond in startpositie.
In de groepsoefeningen is de richting van links naar rechts, wanneer de geleider voor de honden
staat. 1=links……4=rechts.

18. De geleider mag tijdens de oefeningen de hond niet aanraken noch strelen of elke andere vorm van
beloning geven. Zo een gedrag wordt bestraft met het mislukken van de oefening. Discrete
aanmoedigingen (vb. “goed” of zeer lichte vriendelijke strelingen) zijn toegelaten als de oefening
gedaan is.
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19. Het is verboden in de ring snoep of speelvoorwerpen (vb. kleine bal) te gebruiken, zowel gedurende
als tussen de oefeningen. Indien een keurmeester bemerkt dat een deelnemer dergelijke
voorwerpen bij zich heeft of gebruikt zal hij/zij uitgesloten worden.
20. In de oefeningen met richting is het de geleider niet toegelaten de richting te tonen of de hond aan
te raken bij het startpunt. Dat leidt tot het verlies van alle punten voor de oefening.
21. In geval van overdreven aanmoedigingen, te enthousiaste reacties, overdreven spel of vermaak,
springen in de armen van de geleider, slalom rond de benen van de geleider enz., zal de keurmeester
de geleider verwittigen en
o In graad 1/ 2 zal de keurmeester dit gedrag noteren in “omgang geleider, hond”
o In graad 3 zal de keurmeester een gele kaart tonen
o In alle graden zal een tweede incident tot uitsluiting leiden
22. De keurmeester heeft het recht een oefening te stoppen indien de hond duidelijk onbekwaam of
onwillig is om de oefening uit te voeren. De oefening is dan mislukt.
23. De keurmeester heeft het recht een hond voor het verder verloop van de wedstrijd te weren indien
hij/zij er niet toe in staat is, of stoort met constant blaffen of huilen.
24. Het blaffen of huilen tijdens een oefening heeft invloed op de behaalde punten.
25. In geval van blaffen of huilen tijdens en tussen de oefeningen kan de keurmeester een eerste
verwittiging geven en
o In graad 1 en 2 dit gedrag noteren in “omgang hond/geleider”
o In graad 3 een gele kaart tonen
Indien de hond niet ophoudt zal dit leiden tot diskwalificatie.
26. De hoogte van de sprong mag niet hoger zijn dan de schofthoogte van de hond. De hoogte van de
sprong wordt aangepast in functie van de schofthoogte.

Het volgen
27. In alle klassen wordt het volgen zonder lijn uitgevoerd.
28. De onaangelijnde hond moet de geleider spontaan volgen aan zijn linkerzijde, evenwijdig en met de
schouder ter hoogte van de knie van de geleider. Tijdens de oefening moet de geleider zijn armen en
voeten op natuurlijke wijze bewegen.
Als de hond in een onnatuurlijke positie beweegt, dat wil zeggen kijken naar de bestuurder, zodat
de hoek tussen de nek en rug 90 ° of minder (overdreven ophoog kijken), kan een ernstig verlies
van punten krijgen. Dit kan zelfs leiden tot een nul als andere fouten zijn. Als de hond overdreven
zijwaarts omhoog kijkt (in een onnatuurlijke positie in een overdreven manier), het is ook een
ernstige fout.
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Volgen moet natuurlijk worden gedaan. Dit wil niet zeggen dat het kijken naar de bestuurder en
bewaren van het "oogcontact" een vergissing is. Het is overdreven volgen van de hond in een
onnatuurlijke positie die fout is.
29. Tijdens het vrij volgen is de geleider vrij een keerwending uit te voeren (180°) naar rechts of naar
links. De Duitse keerwending is ook toegelaten (het is toegelaten dat de hond zeer kort en aan de
rechterzijde van de geleider draait). Bij het maken van een keerwending moet de geleider ongeveer
terug op dezelfde lijn komen van waar hij kwam.
30. Rechtse en linkse hoeken moeten genomen worden met een rechte hoek (90°). De geleider mag zijn
hoofd niet draaien noch zijn schouders bewegen of lichaamstaal gebruiken of signalen met zijn
voeten geven.
31. Het bevel “voet” of dergelijke mag gegeven worden bij elke start, verandering van snelheid, bij het
uitvoeren van passen in verschillende richtingen en bij keerwendingen ter plaatse.
32. Als de geleider stopt moet de hond onmiddellijk aan de voet zitten, zonder bevel.
33. Tijdens het achterwaarts stappen, in graad 2 en 3, moet men starten en eindigen met de hond aan
de voet.

Bevelen en handsignalen

34. Bevelen zijn verbaal. In sommige omstandigheden kunnen handsignalen vervangen of samen met
een gesproken bevel worden gegeven. Dit wordt altijd aangegeven in de oefening. Als men een
handsignaal gebruikt moet het kort zijn en tezamen gegeven worden met de gesproken bevelen, ze
mogen nooit langer duren dan de gesproken bevelen, andere lichaamstaal is niet toegelaten. Er
mogen een of twee handen gebruikt worden.
35. De bevelen opgesomd in deze richtlijnen zijn aanbevelingen. Andere korte bevelen zijn toegelaten.
Met lichaamstaal wordt bedoeld: het bewegen van het lichaam (niet enkel verplaatsingen met de
voeten) het lichaam buigen of draaien, het hoofd of de schouders bewegen, of het geven van
signalen met de voeten. Dit zal bestraft worden naargelang de invloed op de oefening.

36. Stappen nemen tijdens een bevel zal leiden tot mislukking van de oefening.
37. Bij de oefeningen waarbij bevelen of handbevelen toegelaten worden moet de keurmeester voor
aanvang van de oefening geïnformeerd worden door de geleider betreffende het gebruik van
handbevelen. Dit is niet nodig voor oefeningen waarbij bevelen en handbevelen samen toegelaten
zijn.
38. Het commando “voet” mag gegeven worden bij alle startoefeningen en het commando “blijf” is
toegelaten in alle oefeningen waar de geleider zijn hond verlaat of wegdraait van de hond
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39. Handsignalen zijn nooit toegelaten wanneer de hond zich naast de geleider aan de voet bevindt.
Deze zullen een aftrek geven van 2- 4 punten naargelang de kracht, situatie en duur waarin deze
worden gegeven. Als er bovendien gebruik van lichaamstaal is zal de aftrek van punten nog groter
zijn.

40. Bij oefeningen waar de hond moet worden gestuurd of bijgestuurd, zijn handgebaren toegestaan
samen met een verbaal bevel wanneer de hond zich op afstand bevindt. Dit wordt aangegeven met
kruishaakjes [ ].
Die oefeningen of onderdelen van oefeningen zijn: rond de kegel draaien, naar een cirkel en een
vierkant sturen en naar de correcte apporteerblok sturen. Puntenaftrek voor een gelijktijdig
handgebaar mag niet behalve voor bijbevelen of voor bevelen bij het bijsturen.

Oproepen en apporteeroefeningen
41. De naam van de hond mag gebruikt worden samen met het bevel, in alle oefeningen voor het
oproepen. De naam en het bevel moeten samen gegeven worden zodat er geen indruk wordt
gegeven van twee aparte bevelen. Het is toegelaten alleen de naam van de hond te gebruiken
42. In het oproepen of de apporteeroefeningen is het toegelaten dat de hond rechtstreeks aan de voet
komt of eerst in zitvoor komt. Als de hond in zitvoor komt moet de hond op bevel (na toelating van
de steward) zich vlug en dicht langs de geleider verplaatsen en vlug aan de voet komen.
43. In die oefeningen is het niet nodig de keurmeester te informeren of de hond aan de voet of in zitvoor
zal komen. Als de oefening mooi verloopt, zullen alle punten worden toe gekend, onafhankelijk van
de manier waarop de oefening wordt uitgevoerd.
44. Als een apportblok onvrijwillig (buiten de ring, op een plaats waar het onmogelijk is deze te
apporteren of op een te korte afstand) gegooid wordt moet die opnieuw geworpen worden. Twee
punten zullen afgetrokken worden. Bij een tweede maal wordt de oefening als mislukt beschouwd.
45. Het is niet toegelaten de hond het voorwerp te laten vastnemen voor de oefening. Indien dat wel
gebeurt, kunnen er niet meer dan 5 punten worden toegekend in graad 1. In graad 2 en 3 is de
oefening mislukt.
46. De geleider mag de grootte van het voorwerp kiezen.

Beoordeling van de oefeningen
47. De beoordeling van een oefening begint vanaf het ogenblik dat de hond aan de voet zit en dat de
steward zegt “de oefening begint”. De beoordeling van de oefening eindigt met de aankondiging van
de steward “einde oefening ” of “bedankt”.
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48. Alles wat afwijkt van het ideaal zal bestraft worden: elk bijbevel, dubbele bevelen, lichaamstaal, niet
correcte voet, niet parallel zijn, enz...
49. Het is belangrijk dat de hond de bevelen spontaan en vrolijk opvolgt.
50. Bij het keuren van de snelheid zal rekening gehouden worden met het ras. De ideale snelheid is dus
verschillend voor elk ras. Indien een hond direct en gewillig reageert op een bevel zich beweegt
volgens zijn ras, aan een vlot tempo en interesse toont in wat hij / zij doet, zal hij beloond worden
met het maximum van de punten, indien er geen fouten waren.
51. Als algemene regel geldt dat bij een tweede bevel 2 punten afgetrokken worden en bij een derde
bevel de oefening of in sommige gevallen een deel van de oefening als mislukt beschouwd wordt vb.
zitten aan het einde van een oefening, een houding bij het richtingsapport of een houding bij de
oefeningen 2.3 en 3.4. Bij de oefeningen met richting of controle op afstand zullen 1- 2 punten
afgetrokken worden voor een tweede bevel (zie de richtlijnen voor die oefeningen).
52. Elke straf voor de hond leidt tot uitsluiting.
53. Als de geleider de hond aanraakt tijdens de oefening is de oefening mislukt (0 punten). Dit zou
kunnen leiden tot een waarschuwing.
54. Als het aanraken van de hond tijdens of tussen de oefeningen gezien kan worden als straf, zal dit
leiden tot onmiddellijke uitsluiting.
55. Indien de hond niet aan de voet komt bij de start van de oefening (d.w.z.; zit of af) is de oefening
mislukt.
56. Indien de hond niet aan de voet komt aan het einde van een oefening kunnen niet meer dan 7
punten toegekend worden.
57. Indien de hond niet rustig naast de geleider zit bij de start van een oefening, kunnen niet meer dan 8
punten toegekend worden.
58. Als de geleider zich verplaatst tijdens het geven van een bevel is de oefening mislukt.
59. Indien de hond de geleider aanraakt (zachtjes, lichtjes) in de oproep-of apporteeroefeningen waarbij
de hond in zitvoor of direct aan de voet moet komen zullen 1- 2 punten afgetrokken worden. Indien
de hond tegen de geleider opspringt of hard tegen de geleider stoot kunnen niet meer dan 7 punten
toegekend worden.
60. Als een hond blaft tijdens de oefening, ook al gebeurt dit eerder toevallig, zal dit bestraft worden. De
keurmeester mag maximum 7 punten toekennen indien het blaffen toevallig gebeurt. Indien de hond
doorlopend of intensief blaft wordt de oefening als mislukt beschouwd. De hond wordt
gediskwalificeerd bij constant blaffen in verschillende oefeningen. Deze sanctie wordt eveneens
toegepast voor “janken”. Het blaffen of janken tijdens een oefening wordt altijd bestraft ook indien
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er maar een korte blaf is in het begin van de oefening (enthousiasme) zal er minstens 1 punt
afgetrokken worden.
61. De hond bij de halsband nemen tussen de oefeningen leidt tot een waarschuwing en een verlies van
punten in omgang geleider hond en tot een gele kaart in graad 3.
62. Als de hond zijn/haar behoefte doet in de ring
o In graad 1 tijdens de oefening wordt de oefening als mislukt (0 punten) beschouwd maar ook
omgang hond/geleider wordt als mislukt (0 punten) beschouwd.
o In graad 1 tussen twee oefeningen worden geen punten toegekend voor omgang
hond/geleider.
o In graad 2 en 3 tijdens of tussen 2 oefeningen wordt de hond uitgesloten.
Anticiperen en voorwerken
63. Indien bij het begin van een oefening de hond anticipeert (d.w.z. niet correct aan de voet blijven,
bewegen, opstaan maar zijn plaats niet verlaten) kan de keurmeester niet meer dan 8 punten
toekennen.
64. In graad 1, (in de oefeningen waar de hond wordt weggezonden) als de hond de geleider verlaat (de
oefening begint) na het begin van de oefening, maar voor het bevel van de geleider (bijvoorbeeld op
bevel van de steward) mag de geleider de hond één keer terugroepen. Als de hond terugkomt en de
oefening uitvoert kunnen maximum 6 punten toegekend worden. Als hij niet terugkomt maar de
oefening uitvoert leidt dit tot een mislukking.
65. In graad 2 en 3 als de hond de geleider voor het bevel verlaat (vb op bevel van de steward) is er
geen mogelijkheid tot terugroepen en wordt de oefening als mislukt beschouwd.
De ring of de geleider verlaten
De ring verlaten
66. In graad 2 en 3 wordt de hond uitgesloten als hij/zij de ring tijdens of tussen de oefeningen verlaat
en als hij niet meer onder controle is.
67. In graad 1 is het de geleider toegelaten de hond 2 keer terug te roepen als hij/zij de ring verlaat
tijdens of tussen de oefeningen of niet meer onder controle is. Als de hond direct terugkomt, kunnen
ze voortgaan met de wedstrijd maar niet meer dan 5 punten kunnen toegekend worden in omgang
geleider/hond. Voor de oefening worden geen punten toegekend. Indien de hond nogmaals de ring
verlaat wordt hij gediskwalificeerd.
Indien de hond de geleider verlaat zonder de ring te verlaten.
68. In graad 2 en 3 als de hond de geleider verlaat tijdens een oefening (stopt de oefening) of tussen de
oefeningen en buiten controle is, maar de ring niet verlaat mag de geleider de hond eenmaal
terugroepen zonder zijn plaats te verlaten. Indien de hond terugkeert naar de geleider is de oefening
mislukt maar hond en geleider mogen verder gaan met de volgende oefening.
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In graad 2 leidt dat tot een groot verlies van punten in omgang hond/geleider. Niet meer dan 5
punten mogen toegekend worden.
In graad 3 leidt dat tot een verwittiging. De keurmeester zal de gele kaart tonen.
Als de hond niet terugkomt, of als de hond de geleider een tweede keer verlaat, leidt dit tot
uitsluiting
(Graad 2/ 3).
In graad 3 zal de keurmeester de rode kaart tonen.
69. In graad 1 als de hond de geleider verlaat tijdens een oefening of tussen twee oefeningen en buiten
controle is mag de geleider de hond tweemaal terugroepen zonder zijn plaats te verlaten. Als de
hond bij de geleider terugkomt, mogen ze verder gaan met de wedstrijd maar dat zal bestraft
worden in omgang geleider/hond niet meer dan 7 punten mogen toegekend worden. De betrokken
oefening is mislukt. Als de hond de geleider een tweede keer verlaat leidt dit tot uitsluiting.

Apporteeroefeningen
Het voorwerp laten vallen
70. Indien de hond het voorwerp laat vallen maar het terugneemt op eigen initiatief kunnen niet meer
dan 7 punten worden toegekend. Als er een tweede apporteerbevel moet worden gegeven bij het
laten vallen van het voorwerp zullen er enkel 5 punten worden toegekend. Als de hond het voorwerp
voor de geleider laat vallen en de geleider raapt het op zonder een pas te doen zullen 5 punten
toegekend worden bij een correcte afwerking. Als het voorwerp valt ten gevolge van onhandigheid
van de geleider na het bevel “geef” kunnen niet meer dan 7 punten worden toegekend.
Op het voorwerp knabbelen of bijten
71. Op het voorwerp knabbelen of bijten leidt tot een verlies van 2- 3 punten. Niet meer dan 5 punten
kunnen gegeven worden bij overdreven knabbelen. Sterk overdreven knabbelen of stukbijten van
het voorwerp leidt tot mislukking van de oefening (0 punten). Er is geen verlies van punten als de
hond het voorwerp één keer herneemt om het beter te dragen.
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VI. REGLEMENT EN RICHTLIJNEN VOOR UITVOERING EN BEOORDELING VAN DE INDIVIDUELE OEFENINGEN
GRAAD 1
Oefening 1.1. Een minuut zitten in groep, geleider in zicht

[Coeff 3]

Bevelen:

“zit”, “blijf”

Uitvoering:

De oefening begint als alle geleiders zich op een rij bevinden op 3 meters afstand van elkaar,
met hun hond aan de voet en als de steward gezegd heeft (de oefening begint).De oefening
eindigt als alle geleiders bij hun hond zijn en als de steward gezegd heeft “einde van de
oefening”.
De geleiders verlaten hun hond en lopen ongeveer 25 m door tot de rand van de ring met het
gezicht naar de hond. Na een minuut gaan ze naar hun hond terug er voorbij op een afstand
van ongeveer 0.5 m en stoppen op ongeveer 3 meters achter hun hond. Op bevel van de
steward komen de geleiders terug naast hun hond.
Er moeten tenminste 3 honden zijn in een groep doch niet meer dan 6.

Instructies:

Indien een hond niet gaat zitten (2 bevelen), opstaat of ligt of meer dan zijn lichaamslengte
kruipt, kan hij geen punten behalen
Elke beweging heeft puntenaftrek tot gevolg. Indien de hond blaft gedurende het grootste
deel van de oefening, is de oefening mislukt. Onrustig zijn zoals het wisselen van het gewicht
van de ene poot naar de ander wordt bestraft. De hond mag rondkijken en eventueel
geïnteresseerd zijn indien er afleiding of geluid is in of buiten de ring. In elk geval mag hij
geen indruk geven van onrustigheid of angst. Indien een hond opstaat of ligt na een minuut
of tijdens het terugkomen van de geleiders naar hun hond, kunnen niet meer dan 5 punten
worden toegekend. Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat, zodanig dat
er kans is op een confrontatie wordt de oefening stopgezet. Vervolgens wordt de oefening
voortgezet met uitzondering van de hond die de stopzetting heeft veroorzaakt.

Oefening 1.2. Vrij volgen
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Bevelen:

“Volg”

Uitvoering:

Vrij volgen gebeurt in gewone pas met richtingsveranderingen links en rechts, keerwendingen
en stoppen. Het geschiedt ook in looppas met enkel richtingsveranderingen naar rechts. De
hond wordt eveneens beoordeeld als de geleider zich met twee of drie stappen vooruit of
achteruit verplaatst. Het vrij volgen wordt in detail beschreven in de algemene richtlijnen. Al
de honden in de wedstrijd moeten hetzelfde schema volgen.

Instructies:

Een hond die de geleider verlaat of volgt op een afstand van meer dan een halve meter,
gedurende een groot deel van de oefening faalt voor deze oefening. Trage honden kunnen
maximaal 6-7 punten krijgen. Onvoldoende contact en extra bevelen zijn fouten. Bij foutieve
posities (niet parallel aan de geleider) tijdens het volgen worden ongeveer 2 punten
afgetrokken. Vertragen of stoppen voor, tijdens of na richtingsveranderingen betekent
puntenverlies. Een hond die zodanig dicht tegen de geleider loopt dat hij de geleider stoort of
hindert, wordt bestraft, des te meer indien de hond tegen de geleider aanleunt en hem
raakt.

Oefening 1.3. Staan tijdens het volgen
Bevelen:

[Coeff 3]

“Volg”, “ sta”, “zit”

Uitvoering:

Hond en geleider starten in een rechte lijn in normale pas. Na ongeveer 10 m zal de geleider
zonder te stoppen de hond het bevel “sta” geven en de hond moet meteen stoppen. De
geleider loopt ongeveer 10 meter door (naar een plaats aangeduid met een markeerder of
kegel), en draait zich terug naar de hond. Na 3 seconden en op aanwijzing van de steward,
gaat de geleider terug naar de hond en neemt een weg parallel aan degene die hij heeft
genomen, gaat de hond die zich links bevindt voorbij en dit op ongeveer een 0,5 m. Na 1 à 2
m keert hij terug naast de hond en beveelt de hond aan de voet. Alle fasen van de oefening
worden uitgevoerd na toelating van de steward, behalve de keerwending bij de
kegel/markeerder.

Instructies:

Indien de hond stopt in een verkeerde houding, verandert van houding voor de geleider
gedraaid is, staat voor het bevel, een extra bevel nodig heeft of indien de geleider stopt voor
of als hij de hond beveelt kunnen er geen punten toegekend worden. Om punten te krijgen
mag de hond niet meer dan een lichaamslengte verplaatsen na het bevel. De oefening is ook
mislukt als de hond naar de geleider toekomt of de geleider volgt bij het passeren en meer
dan een lichaamslengte volgt. Niet meer dan 5 punten kunnen gegeven worden als de
afstand één lichaamslengte is. Een hond die meteen stopt bij het bevel maar een verkeerde
houding aanneemt kan 5 punten krijgen als de rest van de oefening perfect is.
Als de hond van houding verandert na de keer bij de markeerder/kegel kunnen er slechts 7
punten toegekend worden. Bij vertragen of versnellen van pas voor het bevel, kunnen slechts
7 punten toegekend worden. Handsignalen en lichaamstaal bij het bevel “sta” worden
bestraft naargelang hun invloed of duur en geven een puntenaftrek van 3-5 punten.
Bij het keuren moet ook rekening worden gehouden met het volgen. Slecht volgwerk
betekent 1-2 punten aftrek. Traag bewegen, een trage sta, niet rechtstaan in een correcte
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positie zijn fouten die een puntaftrek geven van 1-4 punten. Als de geleider de hond aan de
verkeerde kant voorbij gaat zal 1 punt worden afgetrokken
Oefening 1.4. Komen op bevel

[Coeff 3]

Bevelen:

“Liggen”, (“blijf”), “hier”, “voet”

Uitvoering:

De geleider geeft het bevel “liggen” (op aanwijzing van de steward) en gaat 20-25m(op
aanwijzing van de steward) in de aangeduide richting, keert zich om (op de aangeduide
plaats)naar de hond. Op aanwijzing van de steward roept de geleider de hond. De naam van
de hond kan gecombineerd worden met het bevel voor het oproepen voor zover beide
bevelen niet de indruk geven aparte bevelen te zijn.

Instructies:

De hond dient het oproepbevel spontaan op te volgen. De hond dient met een degelijke
snelheid te komen en zijn tempo aan te houden, ten minste een snelle draf. Traag bewegen is
foutief. De keurmeester zal rekening houden met het ras bij de beoordeling van de snelheid.
Indien er meer dan één bevel om te komen wordt gegeven, kan de hond maximum 7 punten
behalen. Een derde bevel om te komen leidt tot mislukking van de oefening. Indien de hond
zich meer dan één lichaamslengte verplaatst voor het bevel van het oproepen is de oefening
mislukt. Indien de hond gaat zitten of staan of indien hij zich minder dan een lichaamslengte
verplaatst voor het bevel van het oproepen, kan er maximum 8 punten toegekend worden.

Oefening 1.5. Zit of Af tijdens het volgen

[Coeff 2]

Bevelen:

“Voet», «Zit”, “Voet”, “Af”, “Zit”

Uitvoering:

De geleider moet de steward en keurmeester op de hoogte brengen welke van de twee
houdingen(zit/liggen) hij wenst uit te voeren. Hond en geleider vertrekken in een rechte lijn
en in normale pas. Na ongeveer 10 meter zal de geleider het bevel zit/lig geven zonder te
stoppen. De hond moet onmiddellijk zitten/liggen. De geleider loopt ongeveer 10 meter door
(bijvoorbeeld tot de plaats aangeduid door een markeerder of een kegel), draait terug
(zonder aanwijzing van de steward) en stopt tegenover de hond. Na 3 seconden en op
aanwijzing van de steward, gaat de geleider terug naar de hond en neemt een weg parallel
aan degene die hij heeft genomen, gaat de hond die zich links bevindt voorbij en dit op
ongeveer een 0,5 m. Na 1 à 2 m keert hij terug naast de hond en beveelt de hond aan de
voet. Alle fasen van de oefening worden uitgevoerd na toelating van de steward, behalve de
keerwending bij de kegel/markeerder.

Instructies:

Indien de hond stopt in een verkeerde houding, verandert van houding voor de geleider
gedraaid is, de houding aanneemt voor het bevel, een extra bevel nodig heeft of indien de
geleider stopt voor of als hij de hond beveelt kunnen er geen punten toegekend worden. Om
punten te krijgen mag de hond niet meer dan een lichaamslengte verplaatsen na het bevel.
De oefening is ook mislukt als de hond naar de geleider toekomt of de geleider volgt bij het
passeren en meer dan een lichaamslengte volgt. Niet meer dan 5 punten kunnen gegeven
worden als de afstand één lichaamslengte is. Een hond die meteen stopt bij het bevel maar
een verkeerde houding aanneemt kan 5 punten krijgen als de rest van de oefening perfect is.
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Als de hond van houding verandert na de keer bij de markeerder/kegel kunnen er slechts 7
punten toegekend worden. Bij vertragen of versnellen van pas voor het bevel, kunnen slechts
7 punten toegekend worden. Handsignalen en lichaamstaal bij het bevel “zit, lig” worden
streng bestraft naargelang hun invloed of duur en geven een puntenaftrek van 3-5 punten

Bij het keuren moet ook rekening worden gehouden met het volgen. Bij slecht volgwerk 1-2
punten aftrek. Traag bewegen, een trage zit of af, niet recht zitten of liggen zijn fouten die
een puntenaftrek geven van 1-4 punten Als de geleider de hond aan de verkeerde kant
voorbij gaat zal 1 punt worden afgetrokken
. Oefening 1.6. Vooruit sturen naar een vak met liggen

[Coeff 3]

Bevelen:

“vooruit”, (“blijf”), “lig”, “zit”

Uitvoering:

Voor de oefening begint moet de geleider de keurmeester op de hoogte brengen indien hij
het bevel “sta” en daarna “lig” geeft of als hij het bevel “lig” onmiddellijk geeft in het vak.
Op aanwijzing van de steward stuurt de geleider de hond naar het vak van 3m x 3m dat zich
bevindt op ongeveer 15 meter afstand van het vertrekpunt. De hond moet in rechte lijn naar
het vak gaan en deze langs de voorkant binnen gaan.
Op het ogenblik dat de hond in het vak komt beveelt de geleider de houding “sta” en dan
“liggen” ofwel onmiddellijk “liggen”. Bij het bevel “sta” moet de hond dan ook een klare en
stabieie houding aannemen voor het “lig” bevel wordt gegeven. Op aanwijzing van de
steward, moet de geleider naast de hond teruggaan en (nog na aanwijzing van de steward)
de voet bevelen.
De grootte van het vak is 3m x 3m. De afstand tussen het midden van het vak en de start is
ongeveer 15 m. Kegels (van 10-15 cm) duiden elk hoekpunt aan. Zichtbare lijnen
(bijvoorbeeld kleefbanden, krijtlijnen, linten) moeten de kegels langs de buitenzijde
verbinden. Het vierkant mag niet geplaatst worden op minder dan ongeveer 3-5 meter van
de zijkant van de ring. Zie schema voor oefening 6, graad 1)

Instructies:

De bereidheid van de hond om de bevelen te volgen, zowel een correct tempo als in rechte
lijn worden beoordeeld. Om de 10 punten te behalen zijn maximaal 4 bevelen toegestaan
gedurende de ganse oefening. Het vierde bevel is een stopbevel in het vierkant. De geleider
kan ook onmiddellijk lig bevelen en zo 3 bevelen gebruiken.
Indien de geleider zich verplaatst (in welke richting ook) terwijl hij bevelen geeft zal de
oefening als mislukt beschouwd worden (0 punten). Bij overdreven lichaamstaal zullen
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slechts 8 punten worden toegekend. Als de hond zeer langzaam loopt zullen enkel 7 punten
toegekend worden.
Als de hond zelfstandig werkt zullen punten afgetrokken worden. (vb als de hond zonder
toelating stopt of ligt). Om punten te behalen moet het hele lichaam van de hond, behalve de
staart, binnen het vak zijn. Als de hond gaat zitten of liggen buiten het vak wordt de oefening
als mislukt beschouwd. De hond kan niet opnieuw opgestuurd worden.
De oefening is mislukt als de hond zich verplaatst voor het einde van de oefening. Als de
hond in het vak rondkruipt zullen niet meer dan 7 punten toegekend worden. Als de hond
van houding verandert voor de geleider bij hem komt zullen niet meer dan 6 punten
toegekend worden. Als de hond een verkeerde houding in het vak aanneemt, zullen 3 punten
afgetrokken worden en als de “sta” positie niet duidelijk en stabiel is zullen 2 punten
afgetrokken worden.
De oefening is mislukt als één van de bevelen ”sta” of “lig” een derde keer moet gegeven
worden. Voor het tweede bevel “staan” of “liggen” is er een aftrek van 2 punten. De aftrek
voor een extra bevel van richting/ nieuwe richting hangt af van hun kracht en de wil van de
hond om te gehoorzamen en dus kunnen 1 of 2 punten afgetrokken worden. Niet meer dan 8
punten kunnen toegewezen worden als de hond zit of staat voor het bevel als de geleider
zich naast de hond bevindt.
Het is verboden de hond vanaf het vertrekpunt een richting aan te wijzen of het vak te tonen
voor de aanvang van de oefening. Het niet respecteren van deze richtlijnen kan tot
mislukking van de oefening leiden.
Oefening 1.7. Apporteren

[Coeff 4]

Bevelen:

“apport”, “los”, (“voet”)

Uitvoering:

De steward kondigt het begin van de oefening aan en geeft het apporteerblok aan de
geleider. Op aanwijzing van de steward gooit de geleider het apporteerblok op een afstand
van tenminste 10 meter. Op bevel van de steward beveelt de geleider zijn hond om het
voorwerp te apporteren.

Instructies:

Het is belangrijk dat de hond de bevelen van de geleider spontaan opvolgt, het tempo van de
hond correct is en dat hij de kortste weg kiest naar het apporteerblok en idem voor het
terugkomen.
Indien de hond het apporteerblok laat vallen of knabbelt: zie de algemene richtlijnen voor het
keuren van de oefeningen.

Oefening 1.8. Houdingen op afstand zitten/liggen, 4 veranderingen

[Coeff 3]

Bevelen:

“liggen”, ”blijven”, ”zit”, «liggen», met of zonder handgebaar.

Uitvoering:

De hond moet 4 maal van houding veranderen (zitten/liggen)volgens de bevelen van de
geleider en op dezelfde plaats blijven. Er wordt een denkbeeldige lijn getrokken tussen 2
markeerders achter de hond. De geleider beveelt de hond op de vertrekplaats te liggen voor
de denkbeeldige lijn. De geleider verlaat zijn hond en plaatst zich op ongeveer 5 m voor de
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hond, met het gezicht naar de hond. De volgorde van de houdingen moet altijd “zitten”
“liggen” zijn en dus zal het laatste bevel “liggen” zijn. Met de hulp van geschreven bevelen of
tekeningen of een elektrisch bord toont de steward de geleider de volgorde van de
houdingen. De steward moet op 3-5 meter van de hond staan en mag niet naar de hond
kijken terwijl hij de bevelen toont. De bevelen worden om de 3 seconden gegeven. De
geleider mag bevelen met stem en tegelijkertijd handgebaar geven als hij op afstand van de
hond staat maar deze moeten kort en tegelijkertijd gegeven worden. Na het laatste bevel
“liggen” keert de geleider terug naast de hond en beveelt de hond aan de voet.
Instructies:

De keurmeester houdt rekening met de afstand van de verplaatsing van de hond, de snelheid
waarmee hij van houding verandert, de duidelijkheid van de houding en hoe hij ze aanhoudt.
Om punten te behalen mag de hond zich niet meer dan een lichaamslengte verplaatsen ten
aanzien van zijn beginpositie en dit in eender welke richting.
Alle verplaatsingen naar voren en naar achter en zijdelings worden samengeteld. Indien de
hond een houding mist kan hij maximum 7 punten behalen: bijvoorbeeld als hij een
verkeerde houding aanneemt of een derde bevel nodig heeft voor een houding. Als hij 2
houdingen mist, is de oefening mislukt.
Als de hond zit alvorens de geleider terugkomt, zullen niet meer dan 8 punten toegewezen
worden. Lang gerekte bevelen, of overdreven of constante gebaren leiden tot puntenverlies
(zie algemene richtlijnen).Een derde bevel voor een houding mag gegeven worden maar leidt
tot het verlies van die houding. Het eerste bijbevel kost 2 punten, de volgende 1 punt.

Oefening 1.9. Komen met sprong over de haag

[Coeff 3]

Bevelen:

“blijven”, “hier” of “kom” of “spring”, (“voet”).

Uitvoering:

De geleider wordt geplaatst voor een haag op een afstand van ongeveer 2-4 m van de haag
(keuze van de geleider) met zijn hond aan de voet. De steward kondigt de start van de
oefening aan en vraagt de geleider zijn hond te verlaten die voor de haag zit. De geleider
loopt rond de haag, gaat naar de andere kant van de haag ( op ongeveer 2-4 m). Hij beveelt
de hond over de haag te springen op aanwijzing van de steward. Na het springen, komt de
hond aan de voet. De steward kondigt het einde van de oefening aan. De hoogte van de haag
moet ongeveer gelijk zijn aan de schofthoogte van de hond. De maximale hoogte is 50 cm
maar zal liever afgerond worden naar beneden dan naar boven.

Instructies:

Het is belangrijk dat de hond de bevelen van de geleider gewillig opvolgt, dat het tempo van
de hond correct is en dat de hond de kortste weg kiest naar de geleider. Als de hond de
hindernis raakt – zelfs lichtjes – tijdens het springen, kan hij maximaal 8 punten bekomen.
Indien de hond op de haag steunt, als de hindernis omgegooid wordt of als de hond niet
springt is de oefening mislukt.

Oefening 1.10. Sturen naar een kegel en terugkomen
Bevelen:

[Coeff 3]

“rond” (links, rechts en/of handgebaar)
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Uitvoering:

De geleider staat met zijn hond aan de voet op de vertrekplaats tegenover een kegel van
ongeveer 15/40 cm hoog op een afstand van ongeveer 10 m. De geleider zendt zijn hond
vanaf de startplaats naar de kegel. De hond moet rond de kegel lopen en bij de geleider aan
de voet komen.

Instructies:

Het is belangrijk dat de hond de bevelen van de geleider spontaan opvolgt, dat het tempo
van de hond correct is en dat hij de kortste weg kiest naar de geleider. Bij het rond de kegel
lopen mag de hond niet te ver van de kegel verwijderd zijn hierbij moet rekening gehouden
worden met het ras en het tempo. De hond mag rond de kegel rennen met de klok mee of
het tegenovergestelde. Als een bevel van terugkeer moet gegeven worden zullen niet meer
dan 8 punten toegewezen worden.
Als de hond draait na de kegel te hebben bereikt maar niet rond de kegel gaat, kan hij niet
meer dan 5 punten bekomen.
De oefening is mislukt (0 punten) als de hond voor de kegel draait, als een derde bevel
“rond” wordt gegeven of als een tweede bevel om terug te komen wordt gegeven.
Indien de hond moet worden bijgestuurd, mag een handgebaar gecombineerd worden met
een gesproken bevel voor de richting. Bij het beoordelen van de snelheid zal er rekening
worden gehouden met het ras.
Het tonen van de richting of het aanraken van de hond op de startplaats zal leiden tot verlies
van alle punten.

Oefening 1.11. Omgang geleider hond
Instructies:

[Coeff 2]

Bij algemene houding zijn “Will to please” en het opvolgen van bevelen essentieel.
Nauwkeurigheid en precisie maar ook natuurlijke bewegingen van de hond en de geleider
zijn belangrijk. Om hoge punten te behalen moeten hond en geleider een goed
samenwerkend team vormen, wederzijds plezier hebben in het samenwerken en sportief
gedrag vertonen. Wat er gebeurd in en tussen de oefeningen beïnvloedt de punten van de
oefening.Als de hond uit controle is en de geleider tijdens of tussen de oefeningen (zelfs
een keer) verlaat, maar in de ring blijft, kan er niet meer dan 7 punten worden toegekend
voor de algemene indruk, mits de hond is teruggekeerd (niet meer dan 2 bevelen)
Als de hond de ring verlaat, maar onmiddellijk terugkeert naar het bevel (2 herinneringen)
mag
er
niet
meer
dan
5
punten
worden
toegekend.
Als de hond niet terugkeert naar de geleider of een tweede keer vertrekt, wordt hij
gediskwalificeerd.
Als de hond alleen op de ring komt, kunnen er geen punten worden toegekend voor de
algemene indruk.

GRAAD 2
Oefening 2.1. 2 minuten liggen in groep, geleider uit zicht
Bevelen:

[Coeff 2]

“lig”, “blijf”, “voet”
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Uitvoering:

De oefening begint als alle geleiders zich op een rij bevinden op 3 meters afstand van elkaar,
met hun hond aan de voet en als de steward gezegd heeft ”de oefening begint”. De oefening
eindigt als alle geleiders bij hun hond terug zijn en als de steward gezegd heeft “einde van de
oefening”.
Om beurt krijgt elke hond het bevel te liggen. Het bevel “liggen” wordt gegeven in volgorde
van links naar rechts en daarna in omgekeerde volgorde om terug aan de voet te komen,
zodanig dat de eerste die het bevel krijgt om te liggen de laatste is om terug aan de voet te
zitten en omgekeerd.
De bevelen worden gegeven op teken van de steward. De geleiders verlaten hun hond
gedurende 2 minuten naar een plaats buiten het gezichtsveld van de hond.
De 2 minuten beginnen zodra alle geleiders uit zicht zijn. De honden blijven liggen terwijl
tijdens de oefening afleiding plaatsvindt, bijvoorbeeld een persoon die een slalom tussen de
honden loopt. Na 2 minuten krijgen de geleiders het teken om terug te keren in de ring en in
een rij te gaan staan. Dan gaan ze in de richting van hun hond, er voorbij op een afstand van
ongeveer 0.5 m en stoppen met een keer op ongeveer 3 meters achter hun hond. Op bevel
van de steward komen de geleiders terug naast hun hond. De geleiders vragen dan één per
één hun hond aan de voet.
De geleiders moeten eraan herinnerd worden dat luide bevelen de andere honden kunnen
beïnvloeden en dan ook streng bestraft zullen worden.
Elke groep moet minimum uit 3 honden bestaan en maximum uit 6.

Instructies:

Een hond die niet gaat liggen (2 bevelen), die opstaat of die zit als de geleiders buiten zicht
zijn of die zich meer dan één eigen lichaamslengte kruipt of op zijn rug gaat liggen, zal geen
punten krijgen voor de oefening.
Als een hond zit of opstaat na de 2 minuten wanneer de geleiders al in een rij, in de ring
staan, kunnen niet meer dan 5 punten toegekend worden. Als de hond nog beweegt is de
oefening mislukt (0 punten). Elke beweging leidt tot puntenaftrek. Als de hond 1-2 keer blaft
worden 1-2 punten afgetrokken. Indien de hond gedurende het grootste deel van de
oefening blaft, krijgt hij geen punten. Onrustig zijn zoals het wisselen van het gewicht van de
ene zijde naar de andere wordt bestraft. De hond mag rondkijken en eventueel
geïnteresseerd zijn, indien er afleiding of geluid is, in of buiten de ring. In elk geval mag hij
geen indruk geven van ongerustheid of angst. Indien een hond opstaat of zit na 2 minuten of
tijdens het op een lijn gaan staan van de geleiders in de ring, kunnen niet meer dan 5 punten
worden toegekend. Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat, zo dat er
kans is op een confrontatie wordt de oefening stopgezet. Vervolgens wordt de oefening
opnieuw uitgevoerd met uitzondering van de hond die de stopzetting heeft veroorzaakt.
Als de hond reageert (gaat liggen of zitten) voor het bevel van de geleider (bv. Op een bevel
“liggen” of “zitten” van een andere geleider) kunnen niet meer dan 8 punten worden
toegekend. Als de hond voor werkt (door te liggen en te zitten) moet hij in die houding
blijven (lig of zit). Zo niet kunnen geen punten worden toegekend. Indien de hond zonder
bevel gaat zitten en opnieuw gaat liggen kunnen er maximum 5 punten worden toegekend.
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Een hond die op de flank gaat liggen kan maximum 7 punten behalen.
Oefening 2.2. Vrij volgen

[Coeff 3]

Bevelen:

“volg”

Uitvoering:

Vrij volgen gebeurt in verschillende tempo’s: normale pas, trage pas, versnelde pas inclusief
bochten, keerwendingen en stoppen.
De hond wordt eveneens beoordeeld als de geleider zich met twee of drie stappen vooruit of
achteruit verplaatst of ook op een korte afstand van 5-8 stappen achteruit. De algemene
richtlijnen geven een gedetailleerde beschrijving van het vrij volgen.
Bij de stappen achteruit moet men erop letten dat de ondergrond vlak en veilig is.
Het loopschema is hetzelfde voor alle deelnemers.

Instructies:

Een hond die de geleider verlaat of volgt op een afstand van meer dan een halve meter
gedurende een groot deel van de oefening krijgt 0 punten. Trage honden kunnen maximaal
6-7 punten bekomen. Onvoldoende contact en/of extra bevelen zijn fouten. Bij een foutieve
positie van de hond (niet parallel aan de geleider) worden ongeveer 2 punten afgetrokken.
Traag lopen of stoppen voor, tijdens of na een hoek wordt bestraft. Een hond die zodanig
dicht tegen de geleider loopt dat hij de geleider stoort of hindert wordt bestraft, des te meer
als de hond tegen de geleider aanleunt of hem raakt. De geleider mag iets voorzichtiger
bewegen in de passen achterwaarts. Niet meer dan 1-2 punten kunnen afgetrokken worden
als deze passen niet correct worden uitgevoerd.

Oefening 2.3. Staan en zitten/liggen tijdens het volgen

[Coeff 3]

Bevelen:

“sta”, “zit” / “lig”, “volg”

Uitvoering:

De oefening wordt uitgevoerd volgens de bijgevoegde afbeelding. De keurmeester beslist
voor het begin van de wedstrijd de volgorde en welke 2 houdingen zullen uitgevoerd worden.
Tijdens het volgen en op aanwijzing van de steward beveelt de geleider de hond om de
eerste houding te doen (sta, zit, lig) en daarna de tweede. Het volgen is in normale pas en
met een linkse en rechtse hoek. Dit zal voor iedere deelnemer hetzelfde zijn.
De hoeken (links of rechts, 90°) worden gemarkeerd door kleine kegels. De volgorde van de
houdingen en van de hoeken (rechts of links) kunnen variëren maar moet voor iedere hond
hetzelfde zijn.
Telkens op aanwijzing van de steward zal de geleider starten, de hond bevelen om te
staan/zitten/liggen, een keer te verrichten en om aan het einde te stoppen. De hoeken in het
volgen worden zonder bevel van de steward uitgevoerd. De houdingen worden uitgevoerd
op ongeveer de helft van de 10 meter lijn.
De geleider loopt 5 meter door (ongeveer tot de volgende hoek), doet een keer op
aanwijzing van de steward, loopt verder naar zijn hond, passeert zijn hond links en op
ongeveer een halve meter. De geleider gaat ongeveer 2 m door, keert terug op aanwijzing
van de steward en gaat terug naast zijn hond. Bij de hond aangekomen geeft de geleider het
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bevel te volgen zonder te stoppen. Ze gaan door tot de hoek (5 m), hoek naar links/ rechts en
gaan door op de volgende lijn tot het midden van de lijn. De oefening verloopt op dezelfde
manier als bij de eerste houding.
De oefening stopt als de steward het bevel geeft om te stoppen en “einde oefening” heeft
gezegd. De houdingen “staan, zitten, liggen” moeten parallel uitgevoerd worden aan een
denkbeeldige lijn tussen de kegels (start, hoek, einde). De afstand tussen hond en kegel zal
ongeveer 0,5 m bedragen, waarbij er rekening moet gehouden worden met de grootte van
de hond. De hoeken moeten recht uitgevoerd worden (90°), niet afgerond: de geleider en de
hond passeren de kegels aan de rechterzijde, de kegels links van hen. Zie schema voor
oefening 3 van graad 2.

Instructies:

Om punten voor die oefening te krijgen, moet tenminste één houding uitgevoerd worden. Als
een hond eenmaal stopt in een verkeerde houding (bijv. zitten in plaats van liggen) of als de
hond een houding mist kunnen niet meer dan 7 punten toegekend worden. De hond mist de
houding als hij een verkeerde houding aanneemt, als de hond meer dan één lichaamslengte
verplaatst na het bevel, als de geleider een tweede bevel geeft of als een sterk handgebaar of
sterke lichaamstaal gebruikt wordt voor die houding.
Als de hond niet stopt bij één van de houdingen dat wil zeggen niet stopt voordat de geleider
rond de kegel gedraaid was, is de oefening mislukt (0 punten). Een tweede bevel kan gebruikt
worden om de hond te stoppen en als de hond stopt vooraleer de geleider de volgende kegel
bereikt, kan de oefening verder gaan maar niet meer dan 6 punten kunnen toegekend
worden.
Bij het keuren moet rekening worden gehouden met het volgen en met de houdingen (sta,
zit, lig) die parallel moeten zijn aan de denkbeeldige lijn tussen start/hoeken/einde.
Verplaatsen en traag gaan/staan/zitten/liggen, geen rechte houding, slecht volgen,
verandering van tempo, de hoeken afronden, geen correcte lijn volgen, zich omdraaien om
naar de hond te kijken, zijn fouten die 1-4 punten kosten.
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Er zijn geen bijbevelen toegelaten bij de houdingen. Dergelijk bijbevel is gelijk aan verlies
van de positie. Handgebaren en lichaamstaal voor de bevelen sta/lig/zit zijn erge fouten en
zullen streng bestraft worden naargelang hun sterkte en duur zullen 3-5 punten afgetrokken
worden of kunnen tot het mislukken van de houding leiden. Als de geleider de hond aan de
verkeerde kant voorbij gaat zal 1 punt worden afgetrokken

Oefening 2.4. Terugroepen met staan
Bevelen:

[Coeff 4]

“lig”(blijven) “hier”, “sta”, of handgebaar, “hier”, “voet” (gebaar 1 of twee handen kunnen
gebruik worden).
De geleider moet de keurmeester op de hoogte brengen van het gebruik van stem of gebaar.

Uitvoering:

De hond krijgt het bevel “liggen” en de geleider verwijdert zich tot op ongeveer 25-30 m van
de hond in de aangegeven richting en draait zich om. Op aanwijzing van de steward roept de
geleider de hond.
De hond krijgt het bevel “sta” op ongeveer de helft van de afstand. Na een nieuw bevel voor
terugroeping (ongeveer na 3 seconden) wordt de hond aan de voet geroepen.
De steward geeft enkel het bevel om de hond te roepen. De geleider beveelt zelfstandig de
stop ter hoogte van een markeerder.
Bevelen met stem of gebaar kunnen gebruikt worden. De naam van de hond kan
gecombineerd worden met het bevel van terugroeping voor zover beide woorden niet de
indruk geven aparte bevelen te zijn.

Instructies:

De hond dient de terugroep bevelen spontaan op te volgen. De hond moet komen in een vlot
tempo, tenminste een snelle draf. Traag bewegen is foutief. De keurmeester zal rekening
houden met het ras bij de beoordeling van de snelheid van de hond. De hond dient beginnen
te stoppen direct na het bevel.
De keurmeester moet het stoppen evalueren door rekening te houden met de snelheid van
de hond. De keurmeester kan tolerant zijn voor honden met grote snelheid, maar niet voor
trage honden. Om het maximum van de punten te behalen (voor een stop) moet de hond
stoppen binnen een afstand gelijk aan éénmaal de eigen lichaamslengte vanaf het ogenblik
van het bevel en het stoppen.
Om punten te krijgen moet de hond stoppen binnen een afstand die niet groter is dan
driemaal de eigen lichaamslengte. Als meer dan 2 bevelen om te komen worden gegeven kan
de hond maximaal 7 punten behalen.
Een derde bevel voor het oproepen bij een houding leidt tot mislukking van de oefening.
Als de hond de houding mist (stopt na driemaal zijn lichaamslengte) kunnen niet meer dan 7
punten toegekend worden. Indien de hond doorloopt is de oefening mislukt ( 0 punten). Als
de hond in een verkeerde houding stopt kunnen niet meer dan 7 punten toegekend worden.
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Indien de hond gaat zitten of staat voor het eerste oproepbevel kunnen er maximaal 8
punten toegekend worden. Indien de hond zich over meer dan éénmaal de eigen
lichaamslengte verplaatst voor het eerste oproepbevel van is de oefening mislukt.
Oefening 2.5. Vooruit sturen in een vak liggen en aansluiten

[Coeff 4]

Bevelen:

“vooruit”, “sta”, “liggen”, “hier”

Uitvoering:

Voor de oefening begint moet de geleider de keurmeester op de hoogte brengen, indien hij
het bevel “sta” en daarna “lig” geeft of als hij het bevel “lig” onmiddellijk geeft in het vak.
Op aanwijzing van de steward stuurt de geleider zijn hond naar een vak van 3m x 3m op
ongeveer 23 m van het vertrekpunt. De hond moet in rechte lijn naar het vak gaan en direct
in het vak gaan (niet zijdelings). Als de hond in het vak komt beveelt de geleider ofwel de
houding staan en daarna liggen ofwel onmiddellijk liggen.
Bij de houding “sta” in het vak, moet de houding “sta” duidelijk en stabiel zijn alvorens het
bevel “liggen” mag gegeven worden. Op aanwijzing van de steward gaat de geleider naar de
rechtse kegel. Op ongeveer 2 m van de kegel zal de geleider links afslaan en na ongeveer 3m
zal hij terug links afslaan en naar het vertrekpunt teruggaan.10 m na de tweede hoek zal de
geleider zijn hond oproepen terwijl hij naar het startpunt teruggaat. Bij het startpunt
aangekomen zal hij stoppen met de hond aan de voet.
De geleider mag niet meer dan 4 bevelen gebruiken voor de oefening. Het vierde bevel is een
het bevel voor te stoppen in het vak. De geleider kan zijn hond bevelen om onmiddellijk te
gaan liggen en zo maar 3 bevelen te gebruiken. Als de hond moet worden bijgestuurd, kan
een handgebaar gecombineerd worden met een bevel van richting.
De grootte van het vak is 3m x 3m. De afstand tussen het midden van het vak en het
startpunt is ongeveer 23 m. Het vak is afgebakend door 4 kegels van ongeveer 10/15 cm
hoog aan elke hoek. Deze kegels worden verbonden met zichtbare lijnen (bijv. krijtlijnen,
linten of kleefband) die de kegels aan de buitenzijde verbinden. Het vak moet tenminste 35m van de rand van de ring verwijderd zijn.

Zie schema voor oefening 5 van graad 2.

Instructies:

Het is belangrijk dat de hond de richtlijnen en bevelen spontaan opvolgt, dat zijn tempo
correct is en dat hij de kortste weg neemt. Om 10 punten te behalen mag de geleider niet
meer dan 4 bevelen geven, het laatste is een stopbevel in het vak. De hond moet de
instructies volgen (bijvoorbeeld als een bevel tot staan gegeven is in het vak, moet hij staan
en als een bevel liggen onmiddellijk wordt gegeven moet de hond dat doen.
Als de geleider zich verplaatst (in welke richting) terwijl hij bevelen geeft zal de oefening als
mislukt beschouwd worden (0 punten). Indien de geleider overmatige gebarentaal gebruikt
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kan de hond niet meer dan 8 punten behalen. Als de hond zelfstandig werkt, zal hij bestraft
worden (bijv. als de hond stopt of ligt zonder bevel). Als de hond buiten het vak ligt is de
oefening mislukt. Als de hond al ligt kan geen nieuw bevel van richting toegelaten worden.
Om punten te behalen dient de hond volledig, behalve de staart, in het vak te liggen.
De oefening is mislukt als de hond gaat zitten of recht staat vooraleer de tweede hoek
bereikt wordt door de geleider. De hond kan maximum 5 punten toegekend worden als hij
beweegt (om te zitten of recht te staan) na het nemen van de tweede hoek door de geleider
alvorens de hond wordt opgeroepen. Indien de hond zich verplaatst in het vak zonder recht
te komen kan hij maximum 7 punten toegekend worden. Indien de hond zich verplaatst en
de zijlijn van het vak overschrijdt vooraleer hij geroepen wordt door de geleider is de
oefening mislukt. Als de hond zich zeer langzaam verplaatst kan hij maximum 6 punten
krijgen.
Een tweede bevel voor oproepen, te stoppen of te liggen zal bestraft worden met 2 punten
per bevel. Bij een derde bevel wordt de oefening als mislukt beschouwd. Handgebaren
worden toegelaten enkel als de hond een nieuwe richting wordt bevolen. Een handgebaar
wordt bestraft als de hond naast de geleider is (2 punten).
Als de hond de verkeerde houding aanneemt in het vak worden 3 punten afgetrokken en 2
punten als de houding sta niet duidelijk is.
De bestraffing voor een bijkomend stuurbevel hangt af van de nadruk waar mee het bevel
wordt gegeven en de bereidheid van de hond om te gehoorzamen, dus kan de bestraffing 1-2
punten zijn.
Het is verboden de hond aan te raken of vanaf het vertrekpunt één of andere richting aan te
wijzen of het vak te tonen voor de oefening begint dit zal leiden tot mislukking van de
oefening.
Oefening 2.6. Apport met richting

[Coeff 3]

Bevelen:

“volg”, “blijf”, rechts/links” en/of gebaar, “breng”, “los”.

Uitvoering:

Geleider en hond staan bij het startpunt tegenover een markeerder, die geplaatst is op een
afstand van ongeveer 5 m. De markeerder wordt geplaatst op ongeveer 10 m van de
denkbeeldige lijn tussen de apporteerblokken. Het startpunt bevindt zich op ongeveer 15m
van deze lijn.
De steward legt 2 houten voorwerpen op een lijn op ongeveer 10 m afstand van elkaar en
goed zichtbaar. Het apporteerblok dat volgens loting aangeduid werd (links of rechts) wordt
eerst geplaatst.
De geleider vertrekt met zijn hond naar de markeerder, gaat de markeerder voorbij (1-2m),
maakt een keer op aanwijzing van de steward om dan (zonder aanwijzing) zijn hond in de sta
positie te plaatsen aan de markeerder tegenover het startpunt. De geleider verlaat zijn hond,
komt terug naar het startpunt en keert zich om in de richting van de apporteerblokken. De
geleider mag niet stoppen op het moment dat hij de hond achterlaat. Na ongeveer 3
seconden dient de geleider zijn hond te sturen naar het gelote apporteerblok, daarna moet
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de hond het apporteerblok correct terugbrengen en afgeven. Het bevel van richting
(links/rechts) en het apporteerbevel moeten simultaan gegeven worden, zo niet zal dit
geïnterpreteerd worden als twee aparte bevelen. Zie schema voor oefening 6 graad 2

Instructies:

Het is belangrijk dat de hond de richtlijnen en bevelen van de geleider spontaan opvolgt, dat
het tempo van de hond correct is en dat de hond de kortste weg kiest naar de apporteerblok.
Het aantonen van de richting vanaf het startpunt en het aanraken van de hond leiden tot
mislukking van de oefening. Om punten voor die oefening te behalen moet de hond bij de
kegel staan tot hij het stuurbevel krijgt. Een hond die gaat liggen, zitten of die beweegt bij de
markeerder kan niet meer dan 8 punten behalen. Indien de hond zich meer dan een
lichaamslengte verplaatst in de houding sta, voor het bevel, kunnen geen punten worden
toegekend.
Wanneer de hond naar het verkeerde voorwerp gaat, gestopt wordt, gestuurd wordt naar
het juiste voorwerp en de hond brengt het juiste voorwerp, worden 3 punten afgetrokken.
Als de hond gestuurd wordt van het verkeerde naar het juiste voorwerp zonder dat de hond
stopte, worden 2 punten afgetrokken. Als het verkeerde voorwerp wordt gebracht is de
oefening mislukt (0 punten).
De bestraffing voor de extra bevelen voor richting/ nieuwe richting hangt af van de zwaarte
van deze bevelen en de spontaniteit van de hond om te gehoorzamen.1-2 punten per bevel.
Zie de algemene richtlijnen wat betreft het laten vallen van het apporteerblok, het knabbelen
en het bijten op het apporteerblok.

Oefening 2.7. Sorteren
Bevelen:

[Coeff 4]

“zoek”/ “breng”, “los”, “voet”.
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Uitvoering:

De geleider bevindt zich aan het startpunt met zijn hond aan de voet de steward kondigt aan
“de oefening begint” en geeft de geleider een vooraf gemarkeerd houten sorteervoorwerp
(10cm x 2cm x2cm). De geleider mag het voorwerp 10 seconden in de handen houden om
geur te geven. Gedurende deze tijd mag de hond het voorwerp niet aanraken noch eraan
snuffelen. De steward verzoekt de geleider het voorwerp terug te geven en zich om te
draaien. De geleider beslist dat zijn/haar hond al of niet mag kijken terwijl de blokjes worden
neergelegd. De bevelen “voet”, “blijf” zijn toegelaten. De steward legt het voorwerp neer
zonder het aan te raken samen met 5 andere gelijkaardige voorwerpen op een afstand van
ongeveer 10m van de geleider. De steward raakt de 5 andere voorwerpen met zijn handen
aan. De voorwerpen worden geplaatst in een cirkel of rechte lijn met een tussenafstand van
ongeveer 25cm. De voorwerpen moeten voor alle deelnemers geplaatst worden maar de
plaats ten opzichte van de geleider kan variëren. Voor het geval de blokjes in rechte lijn
geplaatst worden mag in elk geval het gemarkeerde voorwerp niet aan de buitenkant liggen.
De steward verzoekt de geleider zich om te draaien en de hond te bevelen het gemarkeerde
voorwerp te apporteren. De hond moet het voorwerp van de geleider vinden, het apporteren
en afgeven volgens de algemene richtlijnen.
De hond krijgt 30 seconden om de oefening uit te voeren. Voor iedere deelnemer dienen er 6
nieuwe voorwerpen voorzien te worden.

Instructies:

Het accent moet gelegd worden op de bereidheid van de hond om te werken en op zijn
tempo. Als de hond het verkeerde voorwerp kiest en daarna het goede, kunnen niet meer
dan 7 punten toegekend worden. De oefening is mislukt als de hond toegelaten wordt het
voorwerp aan te raken of te besnuffelen, in het begin van de oefening alvorens het aan de
steward te geven. De oefening wordt ook als mislukt beschouwd als er bevelen worden
gegeven bij de voorwerpen of als de hond tweemaal een verkeerd voorwerp opneemt.
Zie algemene richtlijnen voor wat het laten vallen, knabbelen of bijten op het voorwerp
betreft.

Oefening 2.8.Houdingen op afstand

[Coeff 4]

Bevelen:

“lig”, “blijf”, “zit”, “sta”, “lig” met of zonder handgebaar

Uitvoering:

De hond moet 6 keer van houding veranderen (zit, sta, lig) op de bevelen van de geleider. Hij
moet op de vooraf aangeduide plaats blijven. Er wordt een denkbeeldige lijn getrokken
tussen 2 markeerders. De geleider vraagt zijn hond te liggen aan het startpunt voor de lijn.
De geleider verlaat zijn hond en gaat naar de aangeduide plaats op ongeveer 10 m van de
hond en keert zich om. De volgorde van de houdingen moet altijd zit – sta – lig of sta – zit –
lig zijn. Het laatste bevel in de houdingen zal dus “lig” zijn. De volgorde van de houding moet
dezelfde zijn voor alle deelnemers. De steward toont de geleider de volgorde van de
houdingen met geschreven tekens, tekeningen of met een elektrisch bord.
De steward moet zich op ongeveer 3-5m van de hond bevinden zodat hij de hond niet kan
zien bij het aanduiden van de houdingen. De steward moet elke 3 seconden een andere
houding aangeven.
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De geleider mag bevelen geven met stem en handgebaar als de hond zich op afstand bevindt,
maar deze moeten kort en tegelijkertijd gegeven worden. Na het laatste bevel gaat de
geleider terug naar zijn hond en beveelt hem aan de voet.
Instructies:

Er moet rekening gehouden worden met de snelheid waarmee de houdingen uitgevoerd
worden, de duidelijkheid van de houdingen en de afstand dat de hond zich verplaatst. Om
punten te behalen mag de hond zich niet meer dan eenmaal zijn eigen lichaamslengte
verplaatsen ten aanzien van zijn startpositie (en dit in eender welke richting). Verplaatsing
naar voren en naar achteren enz. worden samengeteld. Indien de hond één houding op de
zes mist kan hij maximum 7 punten behalen. Als hij twee houdingen mist kan hij maximum 5
punten behalen. Als de hond een houding mist en de volgende inneemt zullen niet meer dan
5 punten toegekend worden. Indien de hond zich één lichaamslengte verplaatst zal hij
maximum 5 punten behalen. De hond moet op bevel tenminste 4 keer van houding
veranderen om punten te behalen.
Indien de hond zit voor de terugkeer van de geleider kunnen niet meer dan 8 punten worden
toegekend. Sterke stembevelen of overdreven of constante gebaren worden streng bestraft
(zie algemene richtlijnen). Niet meer dan 8 punten zullen toegekend worden als de hond 2
bevelen nodig heeft voor een houding. Het niet opvolgen van het tweede bevel door de hond
leidt tot het verlies van deze houding. Het eerste bijbevel is dus min 2 punten, de volgende
min één punt.
Voor deze oefening kunnen dus punten behaald worden zelfs als in de uitvoering van 3 tot 4
houdingen een bijbevel nodig was. Op voorwaarde dat die bevelen onmiddellijk opgevolgd
werden en geleid hebben tot goede duidelijke houdingen en dat de oefening voor de rest
correct verlopen is.

Oefening 2.9.Apport van een metalen voorwerp over de haag

[Coeff 3]

Bevelen:

“hoog”, “apport”, “los”, “voet”

Uitvoering:

De geleider plaatst zich met de hond aan de voet op ongeveer 2-4 meter van de
hoogtesprong (naar keuze van de geleider). De steward geeft het voorwerp aan de geleider.
De geleider werpt een metalen voorwerp over de haag. De geleider beveelt de hond over de
haag te springen, het voorwerp te apporteren en terug te keren over de haag. Het
apporteerbevel moet worden gegeven vooraleer de hond springt.

Instructies:

De oefening begint in de startpositie en eindigt in de startpositie als de hond het voorwerp
heeft teruggebracht en als de steward het einde van de oefening heeft aangekondigd. Indien
de hond een zekere tijd neemt om het voorwerp te gaan halen maar actief werkt zullen geen
punten afgetrokken worden. Als de hond de haag raakt, zelfs lichtjes terwijl hij springt,
kunnen maximaal 8 punten toe gekend worden. Als de hond op de haag steunt of als hij er
niet over springt tijdens het heen of terugspringen is de oefening mislukt. Als de haag valt is
de oefening mislukt. Als de hond voor het bevel werkt, zullen 2-4 punten afgetrokken
worden. Een tweede apporteerbevel geeft een aftrek van 2 punten. Indien de hond start op
het moment dat het voorwerp geworpen wordt is de oefening mislukt.
Zie de algemene richtlijnen wat betreft het vallen van het apport, het knabbelen of bijten op
het apport.
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Oefening 2.10. Omgang geleider hond
Instructies:

[Coeff 2]

Bij algemene houding zijn “Will to please” en het opvolgen van bevelen essentieel.
Nauwkeurigheid en precisie maar ook natuurlijke bewegingen van de hond en de geleider
zijn belangrijk. Om hoge punten te behalen moeten hond en geleider een goed
samenwerkend team vormen, wederzijds plezier hebben in het samenwerken en sportief
gedrag vertonen. Wat er gebeurd in en tussen de oefeningen beïnvloedt de punten van de
oefening.
Als de hond niet meer onder controle is en de geleider verlaat tussen of tijdens de
oefeningen, maar in de ring, niet meer dan 5 punten kunnen worden toegekend voor
omgang geleider hond als de hond terug keert na het eerste bevel. Als de hond niet terug
keert of een tweede keer de geleider verlaat is het is hij gediskwalificeerd. Als de hond de
ring verlaat tijden de oefening of tussen de oefeningen of zich ontlast in de ring, is het
diskwalificatie.
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GRAAD 3
Oefening 3.1. Zitten in groep voor 2 minuten, geleider uit zicht

[Coeff 2]

Oefening 3.2. Liggen in groep voor 1 minuut en oproepen

[Coeff 2]

Bevelen:

“zit”, “blijf”, “lig” en / of handgebaar, “hier”

Uitvoering:

De oefening 1 en 2 worden gecombineerd
Oef.3.1. deel 1 2 min zitten in groep .
Oef. 3.2. deel 2 1 min liggen in groep en oproepen
De punten worden gegeven voor de 2 delen afzonderlijk en na het tweede deel van de
oefening. De oefening begint als de geleiders, op eenzelfde lijn staan, op ongeveer 4-5 m
afstand van elkaar, met de hond aan de voet en op aanwijzing van de steward begint de
oefening. De oefening (deel 1) eindigt als de geleider terug in de ring is, op een afstand van
ongeveer 10 m, tegenover zijn hond. Op aanwijzing van de steward stopt de oefening. Deel 2
(oef 2) begint onmiddellijk na deel 1.
De honden zitten op één lijn, met een afstand van ongeveer 4 m van elkaar. Op bevel van de
steward verlaten de geleiders hun hond, gaan naar een plaats uit het gezichtsveld van de
hond en blijven verborgen gedurende 2 minuten. De tijd start als alle geleiders uit zicht zijn.
Aan het einde van deze 2 minuten worden de geleiders verzocht in de ring terug te komen en
te blijven staan. De geleiders gaan terug in de richting van hun hond en plaatsen zich op
ongeveer 10 m tegenover hun hond, aangezicht naar de hond.
Deel 1 is gedaan en deel 2 begint onmiddellijk.
De steward begint het tweede deel van de oefening. De hond moet zitten. De geleider wiens
hond gedurende deel 1 van houding is veranderd, moet die op aanwijzing van de steward
opnieuw in de juiste houding bevelen (in zit dus). De geleiders krijgen het bevel de honden
om beurt te doen liggen, in volgorde van links naar rechts. Ze zullen blijven liggen tijdens 1
minuut en daarna zullen ze elk om beurt worden teruggeroepen en dit van rechts naar links.
Het terugroepen zal door de steward bevolen worden, de steward zal enkel naar de volgende
hond gaan indien de vorige hond aan de voet zit. Luide bevelen kunnen de andere honden
storen en zullen sterk bestraft worden. Er mogen niet meer dan 4 honden per groep zijn en
tenminste 3. Als er slechts 5 honden in graad 3 zijn kunnen alle 5 honden de oefening samen
uitvoeren.

Instructies:

Een hond die gaat staan of liggen tijdens deel 1 behaalt geen punten voor deel 1. Een hond
die zijn plaats verlaat (meer dan 1 lichaamslengte) zal geen punten krijgen voor beide
oefeningen (deel 1 en 2). Indien een hond gaat liggen of staan na de 2 minuten, wanneer de
geleiders reeds in de ring staan, kunnen niet meer dan 5 punten toegekend worden. De
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honden die staan of liggen na het einde van de 2 minuten kunnen om beurt bevolen worden
te zitten. Er is geen puntenverlies voor het eerste bevel tot zitten. Als een tweede bevel
noodzakelijk is zullen 2 punten afgetrokken worden. Deel 2 is mislukt als de hond niet zit
Zelfs na het tweede bevel.
Indien een hond van houding verandert nadat deel 2 is begonnen (van zit naar recht of
liggen), mag de geleider geen bevel meer geven om de houding te verbeteren. Een hond die
reeds ligt wanneer de honden het bevel “liggen” krijgen, kan niet meer dan 7 punten
bekomen en een hond die staat kan niet meer dan 8 bekomen.
Indien een hond voor het bevel ligt (bijvoorbeeld op bevel van een andere geleider) kunnen
niet meer dan 8 punten toegekend worden voor deel 2. Deel 2 is mislukt indien de hond niet
ligt, indien hij van houding verandert (naar zit of staan) tijdens de 1 minuutperiode, meer dan
een lichaamslengte vooruitkomt of op zijn rug ligt. Niet meer dan 7 punten kunnen
toegekend worden indien hij op zijn flank ligt.
Indien een hond terugkomt op bevel van een andere hond zullen niet meer dan 5 punten
toegekend worden voor deel 2. Indien een hond zonder bevel terugkomt, zal hij voor deel 2
geen punten krijgen (0 punten). Als de hond een tweede oproepbevel nodig heeft zullen er
niet meer dan 7 punten worden toegekend. Als de hond 1-2 keer blaft, zullen 1-2 punten
afgetrokken worden. Indien hij de meeste tijd blaft, is de oefening mislukt (0 punten). De
hond wordt toegelaten zijn hoofd te draaien en rond te kijken. Het is toegelaten interesse te
tonen als er afleiding of lawaai binnen of buiten de ring is. In elk geval mag hij geen indruk
geven van ongerustheid of angst. Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat,
zodanig dat er kans is op een confrontatie wordt de oefening stopgezet. Vervolgens wordt de
oefening opnieuw uitgevoerd met uitzondering van de hond die de stopzetting heeft
veroorzaakt.
Oefening 3.1-3.2 worden uitgevoerd als één oefening, de geleider kan zijn hond dus niet
belonen of er mee communiceren tussen de twee oefeningen.
Het wordt aanbevolen dat de zone voor de ring (waarin de honden zich bevinden) afgesloten
is (niemand behalve het personeel wordt toegelaten) gedurende die oefening. In de
wedstrijden EW en WW is het verplicht.
Oefening 3.3. Vrij volgen

[Coeff 3]

Bevel:

“volg”

Uitvoering:

Vrij volgen gebeurt in verschillende tempo’s: normale, trage en versnelde pas, met
richtingsveranderingen, keerwendingen en stoppen. De hond wordt eveneens beoordeeld als
de geleider zich met 2 of 3 stappen in verschillende richtingen verplaatst en als de geleider
hoeken en keerwendingen ter plaatse uitvoert. De hond moet ook beoordeeld worden voor
het achteruit lopen over een afstand van ongeveer 5-10 m (15-30 stappen). De steward
kondigt het begin en het einde van de oefening aan. Bij de stappen achteruit kan een hoek
naar links of rechts gevraagd worden. Men moet erop letten dat de ondergrond vlak en veilig
is. De steward markeert de afstand voor het achteruit lopen.
Voor meer details zie algemene richtlijnen.
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Alle honden in de wedstrijd lopen hetzelfde schema.

Instructies:

Een hond die de geleider verlaat of volgt op een afstand van meer dan een halve meter,
gedurende een groot deel van de oefening, krijgt 0 punten. Als een hond zich traag
verplaatst, zullen maar 6-7 punten toegekend worden. Onvoldoende contact en extra
bevelen zijn fouten. Bij foutieve posities (niet parallel aan de geleider) tijdens het volgen
worden 2 punten afgetrokken. Vertragen of stoppen voor, tijdens of na een hoek wordt
bestraft. Een hond die zodanig dicht tegen de geleider loopt dat hij de geleider stoort of
hindert, wordt bestraft, des te meer indien de hond tegen de geleider aanleunt of hem raakt.
De geleider mag iets voorzichtiger bewegen in de passen achterwaarts. Niet meer dan 1-2
punten kunnen afgetrokken worden als deze passen niet correct worden uitgevoerd.

Oefening 3.4. Staan, zitten en liggen tijdens het volgen

[Coeff 3]

Bevelen:

“volg”, “sta”, “zit”, “lig”.

Uitvoering:

De oefening wordt uitgevoerd volgens de hieronder bijgevoegde afbeelding. Voor de
wedstrijd zal de keurmeester over de volgorde van de houdingen beslissen. Tijdens het
volgen, op aanwijzing van de steward beveelt de geleider de hond om te staan, zitten en te
liggen. Dit gebeurt in normale pas. Een linkse en rechtse hoek moeten in de volgoefening
opgenomen worden. De plaats van de hoeken wordt gemarkeerd door een kegel of door een
markering. De volgorde van de houdingen, de hoeken mogen variëren maar moeten
hetzelfde zijn voor alle deelnemers van de wedstrijd.
Op aanwijzing van de steward zal de geleider starten, de hond laten staan, zitten en liggen,
veranderen van richting en stoppen aan het einde. De houdingen moeten ongeveer in het
midden (5m) van de rechte lijn (10m) gebeuren. De geleider loopt ongeveer 5 m door (tot
ongeveer de volgende verandering van richting, maakt een keer op aanwijzing van de
steward, gaat naar zijn hond terug, passeert hem aan zijn linker kant op ongeveer een halve
meter, loopt ongeveer 2 m door, maakt een keer, en gaat terug naar zijn hond.
Bij de hond aangekomen neemt hij deze mee zonder te stoppen. Geleider en hond gaan dan
tot de volgende verandering van richting (5m), maken een hoek naar rechts/links (90°) en
lopen tot het midden van de volgende denkbeeldige lijn. Het vervolg van de oefening is
hetzelfde als bij de eerste houding.
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De oefening stopt als de steward zegt “einde oefening”. De houdingen “staan”, “zitten”,
“liggen” moeten parallel uitgevoerd worden aan een denkbeeldige lijn die het vertrek punt,
de richtingsveranderingen en het eindpunt verbinden. De afstand tussen hond en de punten
van richtingsveranderingen moet ongeveer een halve meter zijn waarbij rekening moet
worden gehouden met het ras. De hoeken moeten recht uitgevoerd worden (90°) en niet
afgerond worden. De geleider en de hond moet de kegel of markeerder passeren aan de
rechterzijde, de kegel en markeerder zijn dus links van hen. Zie schema voor oef.4, graad 3.

Instructies:

Om punten te behalen voor die oefening moeten er tenminste 2 houdingen uitgevoerd
worden. Als de hond een keer stopt in een verkeerde houding (bijv. Zitten in plaats van
liggen) of als de hond een houding mist kunnen niet meer dan 7 punten worden toegekend.
De hond mist de houding als hij een verkeerde houding aanneemt, als hij meer dan een
lichaamslengte verplaatst na het bevel, als de geleider een tweede bevel geeft of als sterke
lichaamstaal of handgebaren worden gebruikt voor die houding.
Als de hond absoluut niet stopt bij één van de houdingen, dat wil zeggen niet stoppen
voordat de geleider een keer gemaakt heeft is de oefening mislukt.
Een tweede bevel mag gebruikt worden om de hond te stoppen en als de hond stopt
alvorens de geleider het volgende punt van richtingsverandering heeft bereikt mag hij de
oefening verder doen maar niet meer dan 6 punten kunnen toegekend worden. Als de
geleider de verkeerde richting neemt is de oefening mislukt.
Bij de beoordeling zal er rekening worden gehouden met het volgen en de houdingen
staan/zitten/liggen die moeten parallel zijn aan een denkbeeldige lijn tussen het
vertrekpunt/hoeken/eindpunt. De verplaatsingen, staan, zitten, traag liggen, geen duidelijke
houding nemen, een verandering van tempo, de hoeken afronden, geen correcte weg (weg
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parallel aan de denkbeeldige lijn van verbinding) en zich omkeren om de hond te zien zijn
fouten. Voor deze fouten moeten 1 tot 4 punten afgetrokken worden.
Er zijn geen bijbevelen toegelaten bij de houdingen. Een dergelijk bijbevel verlies van de
punten voor de houding. Handgebaren of lichaamstaal op de bevelen staan, zitten, liggen
zijn erge fouten en zullen leiden tot een groot puntenverlies. Er zullen 3 tot 5 punten
afgetrokken kunnen worden naar gelang hun zwaarte en duur en ze kunnen ook leiden tot
het mislukken van de vereiste houding.
Oefening 3.5. Oproepen met staan en liggen

[Coeff 4]

Bevelen:

“liggen”, “hier” (3 maal) “sta”, “lig” OF handsignalen.

Uitvoering:

De hond krijgt het bevel liggen waarna de geleider de hond verlaat tot op ongeveer 30-35 m
in de aangegeven richting. Op aanwijzing van de steward roept de geleider de hond. De
geleider beveelt het “sta” als de hond ongeveer een derde van de afstand heeft afgelegd. Na
een nieuw bevel voor oproepen, krijgt de hond het bevel “liggen” op ongeveer twee derde
van de afstand. Na deze tweede stop en op aanwijzing van de steward roept de geleider zijn
hond aan de voet.
De steward geeft enkel de bevelen om de hond te roepen. De geleider beveelt zelfstandig de
stop bevelen ter hoogte van de geplaatste markeerders (kegels). De bevelen met stem en
gebaar mogen beide gebruikt worden zodat een bevel met stem kan gebruikt worden voor
een stop en een bevel met handsignalen voor een andere houding maar nooit tegelijkertijd.
De naam van de hond kan gecombineerd worden met de oproepbevelen, voor zover beide
bevelen niet de indruk geven aparte bevelen te zijn.

Instructies:

De hond dient de oproep bevelen spontaan op te volgen. De hond dient met een goede
snelheid te komen en hetzelfde tempo aan te houden, tenminste een snelle draf. Traag
bewegen is foutief. De keurmeester zal rekening houden met het ras bij de beoordeling van
de snelheid. De hond dient direct te stoppen na het bevel. De keurmeester evalueert het
stoppen rekening houdende met de snelheid van de hond. De keurmeester kan tolerant zijn
voor wat betreft de honden die met een grote snelheid bewegen maar niet voor trage
honden. Om het maximum van de punten te behalen (voor een stop) moet de hond stoppen
binnen een afstand gelijk aan één maal de eigen lichaamslengte vanaf het ogenblik van het
bevel en het stoppen. Om punten te krijgen moet de hond stoppen binnen een afstand die
niet groter is dan ongeveer driemaal de eigen lichaamslengte. Als meer dan 3 bevelen om te
komen worden gegeven kan de hond maximum 7 punten behalen. Een derde oproepbevel bij
één houding leidt tot mislukking van de oefening.
Als de hond één houding mist (d.w.z. hij stopt niet binnen de afstand van 3 lichaamslengtes)
kunnen niet meer dan 6 punten toegekend worden. Als de hond doorloopt aan één van de
stopplaatsen, kunnen niet meer dan 5 punten toegekend worden. Als de hond voor beide
houdingen doorloopt of de houdingen aanneemt in omgekeerde volgorde is de oefening
mislukt (0 punten). Als de hond één keer in een verkeerde houding stopt kan hij maximum 7
punten krijgen. Als de hond van houding verandert zullen 2 punten afgetrokken worden. Als
de hond zit of staat voor het eerste terugroep bevel, als hij zich minder dan een
lichaamslengte verplaatst zullen niet meer dan 8 punten toegekend worden. Als de hond
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meer dan één lichaamslengte verplaatst voor het eerste terugroepbevel is de oefening
mislukt (0 punten).
Oefening 3.6. Vooruitsturen met richting(L/R), liggen en oproepen

[Coeff 4]

Bevelen:

“vooruit”, “sta”, “rechts”, “links” en/of handgebaar, “sta”, “liggen”, “hier”.

Uitvoering:

Voor de oefening begint moet de geleider de keurmeester ervan op de hoogte brengen als de
hond eerst gaat staan en dan gaat liggen in het vak of onmiddellijk gaat liggen in het vak. De
geleider stuurt de hond naar een cirkel en beveelt de hond te staan in de cirkel. De hond
moet met zijn 4 poten in de cirkel staan. De cirkel heeft een straal van 2 m en het centrum
ervan ligt op ongeveer 10 m van het startpunt. Het centrum van de cirkel mag mag in geen
geval worden gemarkeerd. De omtrek van de cirkel moet gemarkeerd worden op tenminste
8 punten (met zichtbaar kleefband, krijt enz.) ofwel volledig. De bestuurder en de
keurmeester om te beoordelen of de hond binnen of buiten de cirkel ligt. De markering van
de omtrek moet niet voor de hond duidelijk zijn. Als de hele omtrek gemarkeerd is, moet
het contrast tussen de markering en de grond zeer licht zijn. Transparante koorden of
plastic slangen zijn niet toegestaan.
Nadat de hond 3 seconden in de cirkel is blijven staan dient de geleider zijn hond te sturen
naar een vak van 3m x 3m op ongeveer 25 m (vanuit het midden van het vak) van het
startpunt. De hond moet in een rechte lijn naar het vak gaan en aan de voorkant het vak
binnen gaan. Het vak en ook de cirkel mogen niet geplaatst worden op minder dan 3 m van
de buitenrand van de ring. Kegels (van ongeveer 10 tot 15 cm hoogte) markeren de 4 hoeken
van het vak. Duidelijke lijnen (d.w.z. linten, kleefband of pleisterkalk) moeten de kegels
verbinden aan de buitenzijde.
Als de hond in het vak is beveelt de geleider ofwel onmiddellijk liggen ofwel de houding sta
en daarna liggen.
Als de hond het bevel sta krijgt, moet de houding duidelijk en stabiel zijn alvorens het bevel
tot liggen mag gegeven worden.
Op aanwijzing van de steward gaat de geleider terug naar zijn hond, op ongeveer 2 m van de
hond krijgt de geleider het bevel een hoek te maken en na ongeveer 10 m opnieuw een hoek
te maken en naar het startpunt terug te gaan. Na opnieuw 10 meter en op aanwijzing van de
steward zal de geleider de hond oproepen terwijl hij verder gaat in de richting van het
startpunt. Zodra hij het startpunt bereikt heeft en op aanwijzing van de steward dient de
geleider te stoppen.
De hond moet rechtstreeks naar het vak en in rechte lijn gaan. De hond moet het vak
binnengaan via de zijde die recht voor hem gelegen is. De hoek tussen het startpunt en het
centrum van de cirkel en het midden van het vak moet 90° bedragen.
Zie schema voor oef.6, graad 3.
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Instructies:

Het accent moet gelegd worden op de spontaniteit van de hond om de richtingen en de
bevelen te volgen evenals op het tempo en rechte lijnen.
Als de hond het vak zijdelings of vanachter binnenkomt, zullen ½ tot 1 punt afgetrokken
worden. Om 10 punten te krijgen mag de geleider niet meer dan 6 bevelen geven tijdens de
oefening, het zesde bevel zijnde een sta bevel in het vak. Een ander mogelijkheid bestaat erin
de hond onmiddellijk te laten liggen en dus enkel 5 bevelen te gebruiken.
De hond moet de bevelen opvolgen d.w.z. dat als een bevel sta in het vierkant wordt
gegeven hij dat moet uitvoeren. Als een bevel tot liggen onmiddellijk wordt gegeven dan
moet het liggen onmiddellijk volgen. Als bijvoorbeeld de hond op de rand van de cirkel stopt
en de bestuurder een correctie commando geeft, moet er een nieuwe "sta" commando
worden gegeven als de bestuurder heeft aangegeven dat de hond een "sta" commando
krijgt voor het commando " liggen "in de cirkel. Het verlies van punten mag niet meer dan 1 / commando zijn, als de reactie van de hond snel en duidelijk is. Een hond die zelfstandig
werkt wordt bestraft. Dit betekent bij voorbeeld dat het bevel staan in de cirkel of de bevelen
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staan en liggen in het vak moeten gegeven worden. Als de geleider zich verplaatst (welke ook
de richting) terwijl hij bevelen geeft is de oefening mislukt. Als de geleider overdreven
lichaamstaal gebruikt zullen niet meer dan 8 punten toegekend worden.
De hond moet met zijn 4 poten in de cirkel staan voor de geleider hem naar het vak mag
sturen. Een hond die zit of ligt in de cirkel mag niet meer dan 8 punten krijgen. Een hond die
buiten de cirkel staat moet in de cirkel gestuurd worden voor het bevel van de steward om
de hond naar het vak te sturen. Als een hond zit of ligt buiten de cirkel of het vak zal de
oefening mislukt (0 punten) zijn. Als een hond ligt mag geen bevel meer worden gegeven.
Om punten te behalen mag de hond niet buiten het vak liggen, behalve de staart. De
oefening is mislukt als de hond zit of staat voor de geleider de tweede hoek bereikt heeft.
Niet meer dan 5 punten zullen toegekend worden als de hond verandert van houding (zit of
staat) na de tweede hoek en voor het oproepen. As de hond buiten het vak gaat, voor het
oproepbevel is de oefening mislukt.
Als de hond zich in het vak verplaatst zonder op te staan, kunnen niet meer dan 7 punten
worden toegekend. Als de hond beweegt en de zijlijn van het vak overschrijdt vooraleer hij
geroepen wordt is de oefening mislukt. Als de hond zich zeer langzaam verplaatst kan hij
maximum 6 punten krijgen. De keurmeester zal een tweede bevel voor het oproepen of om
te stoppen in de sta of lighouding (zowel in de cirkel of het vak) bestraffen (2 punten per
bevel). De oefening is mislukt als één van die bevelen 3 keer moet gegeven worden.
Handgebaren zijn slechts toegelaten als de hond opnieuw gestuurd moet worden. Een
handgebaar wordt bestraft als het gegeven wordt als de hond naast de geleider is (min 2
punten).
De bestraffing voor bijkomende bevelen om te sturen hangt af van de nadruk waarmee het
bevel gegeven wordt en de spontaniteit van de hond om te gehoorzamen, bestraffing 1-2
punten.
Als de hond een verkeerde houding in het vak aanneemt worden 3 punten afgetrokken en als
de sta houding niet duidelijk is zullen 2 punten afgetrokken worden. De bestraffing voor het
bijbevel van richting zal afhangen van de spontaniteit van de hond om te gehoorzamen,
bestraffing 1-2 punten.
Het is verboden de richting (bijvoorbeeld de cirkel of het vak) aan de hond te tonen of de
hond aan te raken voor de aanvang van de oefening. Het niet respecteren van deze
richtlijnen kan tot mislukking van de oefening leiden.
Oefening 3.7. Apport met richting

[Coeff 3]

Bevelen:

“vooruit”, “sta”, “rechts/links” en/of handgebaren, “breng”, “los”.

Uitvoering:

Er worden 3 gelijke houten apporteerblokken op een lijn neergelegd. Deze moeten goed
zichtbaar zijn en op ongeveer 5 m afstand van elkaar liggen. Het startpunt is op ongeveer 20
m van het middelste apporteerblok. De geleider stuurt de hond naar een cirkel en de hond
krijgt het bevel de sta houding aan te nemen in de cirkel. Zijn 4 poten moeten binnen de
cirkel staan. De cirkel heeft een straal van 2 m en het centrum bevindt zich op 10 m van het
startpunt. Het centrum van de cirkel wordt gemarkeerd door een kegel. De omtrek van de
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cirkel zal zichtbaar zijn met markeringen op tenminste 8 punten (kleefband, krijt.) of wel zal
de hele omtrek gemarkeerd zijn.
Na 3 seconden krijgt de geleider het bevel de hond te sturen naar ofwel het rechter of het
linker apporteerblok (volgens loting). De hond dient het apporteerblok correct af te geven.
Het stuurbevel (rechts, links) en het apporteerbevel moeten dicht op elkaar volgen en een
gescheiden apporteerbevel zal dus beschouwd worden als een tweede bevel. Volgens loting
plaatst de steward de apporteerblokken. Het middelste apporteerblok wordt nooit geloot.
Het apporteerblok dat volgens loting aangeduid werd – links of rechts- wordt altijd eerst
geplaatst. De apporteerblokken moeten op tenminste 3 m van de rand van het terrein
geplaatst worden. Hond en geleider staan aan het startpunt in de richting van het middelste
blok op ongeveer 20 m. Er moeten 3 reeksen blokken van verschillende grootte (max 450 g)
beschikbaar zijn. De afmeting van het blok moet in overeenstemming zijn met de grootte van
het ras maar de keuze is aan de geleider.

Instructies:

Het is belangrijk dat de hond de richtlijnen en bevelen van de geleider spontaan opvolgt, dat
het tempo van de hond correct is en dat de hond de kortste weg kiest naar het correcte
apporteerblok. Om punten te krijgen voor de oefening moet de hond binnen de cirkel staan.
Als de hond ligt of zit bij de kegel kan maximum 8 punten toegekend worden. De bestraffing
voor extra richtingsbevelen hangt af van de zwaarte van de bevelen waarmee deze worden
gegeven en de spontaniteit van de hond om te gehoorzamen. 1-2 punten bestraffing per
bevel.
Wanneer de hond naar de verkeerde blok gaat, gestopt wordt, gestuurd wordt naar de juiste
blok en de juiste brengt, worden 3 punten afgetrokken. Als de hond gestuurd wordt van de
verkeerde naar de juiste blok zonder dat de hond stopte, worden 2 punten afgetrokken. Als
de verkeerde apporteerblok wordt gebracht is de oefening mislukt (0 punten).
Voor het laten vallen, knabbelen of stukbijten van het apporteerblok, zie algemene
richtlijnen en beoordeling van de oefeningen.

Oefening 3.8. Rond een kegel sturen, houding en apport over een sprong
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Bevelen:

“rond”, “sta”, “zit”, “lig” en/of handgebaar, “rechts”, “links”, “apport” en/of handgebaar,
“spring”, ”los”, “voet”.

Beschrijving:

Voor de wedstrijd zal de keurmeester beslissen welke houding (sta, zit, lig) de hond moet
aannemen als hij naar de geleider terugkomt. De houding zal dezelfde zijn voor alle honden
van de wedstrijd. De geleider loot de richting (rechts – links) die de hond zal moeten nemen
om het apporteerblok terug te brengen over de sprong. De uitslag van de loting beslist dan
ook als het om een volle of open sprong gaat. De geleider krijgt die informatie als de hond de
sta/zit/lig houding heeft aangenomen. De apporteerblokken worden altijd op dezelfde
manier geplaatst (van rechts naar links of van links naar rechts) om het even welk blok moet
worden teruggebracht.
Een kegel van ongeveer 40 cm hoog zal geplaatst worden op ongeveer 20 m van het
startpunt. Twee sprongen (een gesloten sprong en een open sprong) zullen geplaatst worden
op ongeveer 5 m van het startpunt en op 5 m van elkaar.
Er moeten 3 reeksen blokken van verschillende grootte (max 450 g) beschikbaar zijn. De
afmeting van het blok moet in overeenstemming zijn met de grootte van het ras maar de
keuze is aan de geleider.

Uitvoering:

Hond en geleider bevinden zich aan het startpunt met de hond aan de voet. Op aanwijzing
van de steward begint de oefening, de steward plaatst de apporteerblokken ongeveer 5 m
achter de sprongen. Op aanwijzing van de steward stuurt de geleider zijn hond rond een
kegel. Na duidelijk rond te kegel te hebben gedraaid en als de hond naar de geleider
terugkomt op een afstand van ongeveer 2 m van de kegel, maar zo dat hij nog niet de
denkbeeldige lijn tussen de blokken heeft bereikt, beveelt de geleider (zelfstandig) de hond
te stoppen in de houding aangeduid door de keurmeester. Een stem en handgebaar zijn
tegelijkertijd toegelaten.
Na ongeveer 3 seconden brengt de steward de geleider op de hoogte van de richting die
geloot werd en vraagt hij de geleider het bevel aan zijn hond te geven om het correcte blok
terug te brengen en ook correct over de overeenkomstige hindernis te springen en daarna
aan de voet te komen.
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Instructies:

Het accent moet gelegd worden op de spontaniteit van de hond om de bevelen op te volgen,
in correct tempo en via de kortste weg. De hond moet een constante correcte snelheid
tonen, tenminste een snelle draf.
Traag werk zal punten kosten (1-5). Er moet rekening worden gehouden met het ras bij de
beoordeling van de snelheid. De hond moet de bevelen direct opvolgen.
De keurmeester zal tolerant zijn met snelle honden maar niet met trage honden. Om punten
voor die oefening te behalen moet de hond in zijn houding (staan-zitten-liggen) blijven totdat
hij het bevel krijgt voort te doen met de oefening. Een hond die een verkeerde houding
aanneemt kan niet meer dan 8 punten krijgen. Als de hond zich draait voor de kegel moet hij
opnieuw naar de kegel gestuurd worden, dit kost punten. De oefening is mislukt (0 punten)
als de hond niet rond de kegel draait. De geleider beschikt over 2 stuurbevelen (min één punt
voor ieder bijbevel als de hond gehoorzaamt).
Nadat de hond rond de kegel heeft gedraaid moet de hond de correcte houding op bevel
aannemen (staan – zitten- liggen). De geleider krijgt de richting van het apporteerblok dat
teruggebracht moet worden (rechts of links) nadat de hond zijn houding (staan- zitten –
liggen) heeft aangenomen.
De geleider mag het bevel “springen” geven nadat de hond het apporteerblok heeft
opgenomen. Als de hond voorbij de denkbeeldige lijn gaat die de apporteerblokken verbindt
zonder het correcte apporteerblok te hebben opgenomen, is de oefening mislukt.
Als de hond naar het verkeerde blok (of de verkeerde sprong) loopt, wordt de hond gestopt
en opnieuw gestuurd (2 bevelen) naar het juiste apporteerblok en als hij dit terugbrengt,
zullen 3 punten afgetrokken worden. Als de hond opnieuw wordt gestuurd van het verkeerde
apporteerblok (of sprong) zonder stop, zullen 2 punten afgetrokken worden.
De aftrek van punten voor bijbevelen hangt af van de zwaarte waarmee die bevelen worden
gegeven en de spontaniteit van de hond om te gehoorzamen. De aftrek van punten voor
andere bijbevelen moet de algemene richtlijnen volgen.
Als de hond over de sprong springt terwijl hij naar de kegel gaat, is de oefening mislukt (0
punten). Als de hond het verkeerde apporteerblok neemt of niet over de sprong springt of
over de verkeerde sprong springt, is de oefening mislukt (0 punten). Als de hond de sprong
raakt als hij springt, zullen 2 punten afgetrokken worden. Als de hond de lat van de sprong
doet vallen zullen 2 punten afgetrokken worden.

Als de hond op de sprong steunt is de oefening mislukt (0 punten).
Als
de
sprong
omvalt
is
de
oefening
mislukt
(0
punten).
De oefening wordt gemist als de geleider te vroeg het positiebevel geeft (staan, zitten,
liggen),
bijvoorbeeld
als
de
hond
vlak
naast
de
kegel
ligt.
Als de bestuurder de hond te snel stopt, maar de kegel duidelijk heeft overgemaakt
(minstens 1 meter), moeten twee punten verwijderd worden.
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Als de hond op het bevel anticipeert, zullen 2-4 punten afgetrokken worden. Als de hond
zelfstandig werkt (bijv. voor het bevel om te stoppen) zullen 2 punten afgetrokken worden.

Als de hond zelfstandig stopt (zonder bevel, duidelijk te vroeg) moet het opnieuw worden
herhaald en gestopt. Er mogen maximaal 6 punten worden toegekend.
De oefening is mislukt als de geleider de richting toont of de hond aanraakt bij het startpunt.
Voor het laten vallen van het apporteerblok, knabbelen of stukbijten zie algemene richtlijnen
voor de beoordeling van de oefeningen.
(De schema’s voor de aanbevolen sprongen zijn te vinden aan het einde van deze richtlijnen
(of deel VI).
Oefening 3.9. Sorteren

[Coeff 3]

Bevelen:

“blijf”, “voet”, “zoek”, “los”, “voet”.

Uitvoering:

De geleider bevindt zich aan het startpunt met zijn hond aan de voet, de steward kondigt aan
“de oefening begint” en geeft de geleider een vooraf gemarkeerd houten sorteervoorwerp
(10cm x 2cm x2cm). De geleider geeft 5 sec. geur aan het voorwerp. Gedurende deze tijd
mag de hond het voorwerp niet aanraken noch eraan snuffelen. De steward vraagt de
geleider het voorwerp te overhandigen en zich daarna om te draaien. De geleider beslist of
zijn hond al of niet mag kijken als de voorwerpen geplaatst worden. Een bevel “voet” of
“blijf” is toegelaten. De steward legt het voorwerp (zonder het aan te raken) en 5-7
gelijkaardige voorwerpen op een afstand van ongeveer 10 m van de geleider. De steward legt
de 5-7 andere voorwerpen met zijn hand. Hij raakt ze dus aan. De voorwerpen moeten
volgens hetzelfde schema en op een tussenafstand van ongeveer 25 cm geplaatst worden
maar de plaats van het voorwerp mag per geleider variëren. Het schema waarin de
voorwerpen geplaatst worden mag variëren van wedstrijd tot wedstrijd (zie suggesties). Er
zijn geen restricties voor het plaatsen van het voorwerp.
De hond krijgt 30 seconden om de oefening uit te voeren, voor zover hij gedreven en gericht
werkt. Alle voorwerpen moeten nieuw zijn voor iedere deelnemer.

Instructies:

Het accent moet gelegd worden op de spontaniteit van de hond om te werken en op zijn
tempo. De oefening is mislukt als de hond het voorwerp aanraakt, of er aan snuffelt voordat
de oefening begint en voor het aan de steward is teruggegeven of als er een bevel gegeven
wordt als de hond bij de voorwerpen is of als de hond een verkeerd voorwerp opneemt. De
oefening is niet mislukt als de hond de voorwerpen besnuffelt terwijl hij naar het correcte
voorwerp zoekt.
Als de hond het voorwerp laat vallen, knabbelt of stukbijt, zie algemene richtlijnen van de
beoordeling van de oefeningen.

Oefening 3.10. Houdingen op afstand
Bevelen:

[Coeff 4]

“lig”, “blijf”, “zit”, “sta”, “lig” en/ of handgebaren.
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Uitvoering:

De hond moet 6 keer van houding veranderen (sta, lig, zit) volgens de bevelen van de
geleider en mag zich niet verplaatsen. De hond wordt geplaatst achter een denkbeeldige lijn
die verbonden wordt door twee markeerders. De geleider beveelt, op aanwijzing van de
steward de begin houding liggen. De geleider verlaat zijn hond en gaat naar een gemarkeerde
plaats op ongeveer 15 m van de hond en draait zich om. De volgorde van de houdingen mag
variëren maar moet dezelfde zijn voor alle deelnemers. Iedere houding moet 2 keer
uitgevoerd worden en de laatste houding zal altijd de houding liggen zijn. De steward toont
de geleider de volgorde van de houdingen met geschreven tekens, tekeningen of met een
elektrisch bord. De steward plaatst zich op ongeveer 3-5 m van de hond zodat hij de hond
niet kan zien bij het tonen van de houdingen. De steward moet de bevelen ongeveer iedere 3
seconden geven. De geleider mag bevelen met stem en handgebaar geven maar deze
moeten kort en tegelijkertijd gegeven worden. Na de laatste lighouding gaat de geleider, op
bevel, terug naar zijn hond en beveelt hem aan de voet.

Instructies:

Het accent wordt gelegd op de snelheid waarmee de houdingen worden uitgevoerd, op de
duidelijkheid van de houding en de wijze waarop de hond de houding aanneemt en in de
houding blijft. Om punten te behalen mag de hond zich niet meer dan éénmaal de eigen
lichaamslengte verplaatsen ten aanzien van zijn startpositie en dit in eender welke richting.
Alle verplaatsingen naar voren, naar achter en zijwaarts worden samengeteld. Indien de
hond één van de zes houdingen mist kan hij maximum 7 punten behalen.
In elk geval is de oefening mislukt als hij één houding overslaat en direct de volgende
aanneemt zonder bevel. De hond moet minstens 5 maal van houding veranderen om punten
te krijgen.
Indien de hond zit voor het terugkomen van de geleider zal hij niet meer dan 8 punten
krijgen. Zeer sterke stem, overdreven of constante lichaamstaal leiden tot puntenverlies (zie
algemene richtlijnen).
Niet meer dan 8 punten zullen toegekend worden als de hond 2 bevelen nodig heeft voor
één houding. Het niet opvolgen van het tweede bevel door de hond leidt tot het verlies van
deze houding.
Het eerste bijbevel is dus min 2 punten, het volgende min één.
Voor deze oefening kunnen dus punten behaald worden zelfs indien voor de uitvoering van 3
of 4 houdingen een bijbevel nodig was, op voorwaarde dat die bijbevelen onmiddellijk
opgevolgd worden, geleid hebben tot goede duidelijke houdingen en dat de oefening voor de
rest correct is verlopen.
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BIJLAGE 1
Schema voor de sprong in oefening 9 in graad 1 en 2 en voor oefening 8 in graad 3.
De maximumhoogte voor graad 1 is 50 cm en 70 cm voor graad 2 en 3.
De staander is ongeveer 1 m.
De voet van de sprong moet stabiel zijn en bedraagt ongeveer 50-70 cm

Schema van de open sprong voor oefening 8 voor graad 3. De lat ligt vrij zodat ze langs beide kanten kan
vallen
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.
BIJLAGE 2
Suggesties voor schema stokjes voor oefening 9 in graad 3.
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De Engelse versie heeft voorrang op deze vertaling.

SECTIE 4D - REGELMENTEN & RICHTLIJNEN voor OBEDIENCE wedstrijden voor Graden 1 & 2 & 3

Pagina 52

