REGLEMENT OB b: PROGRAMMA BESCHRIJVING

PROGRAMMA OB b
Oefening
1. 1 minuut liggen in zicht
2. Vooruit sturen, rond een
markeerder en terug
3. Los volgen
4. Zit (tijdens het volgen)
5. Komen op bevel
6. Vak zenden met Af
7. Sprong over de horde
8. Vlak apport
9. Houdingen op afstand
10. Omgang baas hond

Coëfficiënt
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
——
28

Punten
20
30
30
30
30
30
30
30
30
20
——
280

224-280 punten Uitmuntend directe overgang naar OB 1
196-223,5 punten Zeer Goed directe overgang naar OB 1
140 - 195,5 punten Goed geen overgang
< 140 Geen kwalificatie afgewezen
Het is toegelaten dat de geleider zijn hond tussen de oefeningen beloont.
Over de ganse wedstrijd mag de hond 5X beloond worden( geen eten als beloning tijdens de
wedstrijd).
De beloning mag niet zichtbaar zijn voor de hond gedurende de oefening.
Het belonen mag starten na “einde oefening” en wordt gestopt op teken van de steward of
keurmeester.
Er mogen geen voorwerpen weggegooid worden.
Belonen is niet toegelaten achter de oefening :1 minuut liggen in zicht.
Het niet respecteren van deze richtlijnen zal leiden eerst tot een gele kaart + 0 voor de
oefening: omgang baas hond, daarna tot diskwalificatie.

Oefening 1. 1 minuut liggen in zicht.

Coëfficiënt 2.

De combinaties staan naast elkaar in een rechte lijn met een tussenruimte van ongeveer 3
meter opgesteld, de honden zitten naast de geleiders. Op aanwijzing van de steward worden
de leibanden verwijderd. Op aanwijzing van de steward geven de geleiders om beurten het
bevel «liggen». De hond dient zonder te aarzelen het bevel op te volgen en correct naast de
geleider te gaan liggen. Op aanwijzing van de steward geven de geleiders de hond een laatste
bevel en verlaten de hond, er worden geen lijnen noch andere voorwerpen achtergelaten bij de
hond. (deze mag de ketting of halsband omhouden), in een door de steward aangegeven
richting. Vervolgens stelt de geleider zich op 5 meter voor de hond. Na 1 minuut, en op
aanwijzing van de steward keren de geleiders terug, en nemen plaats naast de hond. Op

aanwijzing van de steward geven de geleiders om beurten de hond het bevel om te gaan zitten.
De oefening is gedaan als de steward zegt: einde oefening, daarna wordt de hond aangelijnd.
Opmerkingen.
De honden dienen rustig en zonder zich te verplaatsen, te blijven liggen. Indien een hond gaat
staan ontvangt hij voor deze oefening geen punten. Een hond die meer dan 1 lichaamslengte
kruipt, ontvangt geen punten. Na het laatste bevel blijft/wacht mag geen extra bevel worden
gegeven. Indien een hond het gelid verlaat moet de geleider hem in stilte bij zich halen zonder
zijn medespelers en honden te hinderen. De oefening vangt aan op het bevel van de steward.

Oefening 2: Vooruit sturen, rond een markeerder en terug.

Coëfficiënt 3.

Hond en geleider staan aan het startpunt voor een markeerder die op een afstand van 7 meter
staat. De hoogte van deze markeerder(geen kegel) is tussen de 40 en 80 cm. De geleider stuurt
zijn hond naar de markeerder, er rond en terug naar de geleider.
Opmerkingen:
De bereidheid van de hond om de bevelen op te volgen, zijn tempo, het rond de markeerder
draaien en de kortste weg terug worden beoordeeld. Ter benadrukking van het stuurbevel is
een korte armbeweging toegelaten. Traag bewegen is foutief, de keurmeester zal rekening
houden met het ras bij de beoordeling van de snelheid van de hond. Aanraken van de hond zal
leiden tot mislukken van de oefening. Als de hond kort voor de markeerder draait kunnen er
slechts 6,5 punten worden toegekend. Bij het geven van een terugroepbevel zal er 1 punt
afgetrokken worden. Bij het derde niet opgevolgde terugroepbevel wordt de oefening als
mislukt beschouwd.

Oefening 3. Los volgen.

Coëfficiënt 3.

Op aanwijzing van de steward maakt de geleider de lijn van de hond los. De lijn wordt over
de linker schouder gedragen en aan de rechterzijde vastgemaakt of om de hals gehangen, de
lijn mag ook in de zak gestoken worden. De hond moet links, in een goed tempo en attent
volgen, correct naast de geleider (schouder op kniehoogte) en zodanig dat hij deze in geen
enkel opzicht hindert. De steward geeft de volgende aanwijzingen:
A. Voorwaarts
B. Rechts
C. Links
D. Keer
E. Halt
Bij B. en C. gebeurt de verandering van richting onder een hoek van 90°. Bij D. mag een klein
boogje naar links of rechts worden gemaakt. Het halt houden moet vrij plotseling geschieden,
de hond dient hierbij onmiddellijk en uit eigen beweging te gaan zitten. Bij voorwaarts gaan
na halt houden, op aanwijzing van de steward, mag een bevel gegeven worden. Indien de
geleider i.p.v. linksomkeer een "Keerwending" maakt, is het toegestaan dat de hond dicht
langs de rechterzijde passeert ook is de Duitse keerwending toegestaan.

Opmerkingen:
De armen worden tijdens het wandelen normaal bewogen of de linkerarm mag hierbij licht
gebogen zijn, voor of vast tegen het lichaam gehouden worden. Bij het halt houden dient de
hond correct naast de geleider te zitten. Trage honden kunnen maximaal 6-7 punten bekomen.
Onvoldoende contact en/of extra bevelen zijn fouten. Bij foutieve positie (niet parallel aan de
geleider) tijdens het volgen worden 2 punten afgetrokken. 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 4.

Zit tijdens het volgen.

Coëfficiënt 3.

Hond en geleider starten in een rechte lijn en in normale pas.
Na ongeveer 5 meter zal de geleider(op aanwijzing van de steward), zonder te stoppen, de
hond het bevel zit geven Hierbij mag hij, zonder puntenaftrek, één handgebaar geven. De
hond moet direct zitten. De geleider loopt ongeveer 5 meter door (naar een plaats aangeduid
met een markeerder of kegel) draait zich terug naar de hond en blijft ongeveer 3 seconden
staan. Na het signaal van de steward gaat de geleider terug naar de hond.
Alle bevelen uitgenomen voor het draaien worden gegeven op aanwijzing van de steward.
Opmerkingen:
Indien de hond, stopt in een verkeerde houding (bv: staan in de plaats van zitten), verandert
van houding voor de geleider gedraaid is, zit zonder bevel, een extra bevel nodig heeft of
indien de geleider stopt voor het geven van het bevel, kunnen er geen punten worden
toegekend. Om punten te krijgen voor de houding mag de hond niet meer dan een
lichaamslengte verplaatsen na het bevel. Indien de hond van houding verandert na de keer
kunnen er slechts 7 punten toegekend worden Indien de geleider vertraagt, van pas verandert,
versnelt voor het geven van het bevel kunnen niet meer dan 7 punten toegekend worden.
Meerdere handbevelen en lichaamstaal bij het bevel zit, worden naargelang hun invloed of
duur streng bestraft, en geven een puntenaftrek van 3-5 punten.
Bij het keuren moet ook rekening worden gehouden met het volgen. Slecht volgen betekent 12 punten aftrek. Traag bewegen, een trage zit, niet recht zitten, of omkijken zijn fouten die
een puntenaftrek geven van 1-4 punten

Oefening 5. Komen op bevel.

Coëfficiënt 3.

De hond wordt afgelegd op een door de steward aangeduide plaats Op aanwijzing van de
steward plaats de geleider zijn hond in de lig positie, daarna verwijdert de geleider zich
ongeveer 10 meter in voorwaartse richting. Hier stelt de geleider zich op met het gezicht naar
de hond gekeerd. Op aanwijzing van de steward roept de geleider de hond voor zich (of
rechtstreeks aan de voet ). De hond dient het bevel direct uit te voeren in een snel tempo. Hij

moet in rechte lijn komen en correct voor de geleider zitten (of rechtstreeks aan de voet
komen). Op aanwijzing van de steward geeft de geleider het bevel “Voet”.
Opmerkingen:
De hond dient het terugroepbevel 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 den één lichaamslengte verplaatst vóór het bevel voor terugroeping is de oefening
mislukt. Indien de hond gaat zitten of staan of indien hij zich minder dan een lichaamslengte
verplaatst, vóór het bevel voor terugroeping, kan er maximum 8 punten toegekend worden.

Oefening 6. Vak zenden met Af (afstand 8 m)

Coëfficiënt 3.

De geleider gaat naar de door de steward aangeduide plaats. Op aanwijzing van de steward
stuurt de geleider de hond naar het vak. (Het vak moet tevens worden gemarkeerd door een
lint van maximaal 3 cm breed of, indien binnen, een krijtlijn of tape enz.) De hond dient het
bevel direct op te volgen en langs de kortste weg en de snelheid naar gelang het ras, in
aanmerking genomen, in het vak te gaan staan (bevel af erna is verplicht) of liggen op bevel.
Op aanwijzing van de steward begeeft de geleider zich terug naar zijn hond en stelt zich op
naast de hond, waarna hij zijn oef. afwerkt op bevel van de steward.
Opmerkingen:
De hond dient het bevel direct op te volgen. Ter benadrukking van het bevel is een korte
armbeweging toegestaan.De bereidheid van de hond om de bevelen op te volgen, zijn tempo
en een rechte lijn naar het vierkant worden beoordeeld. Om de 10 punten te behalen, zijn
maximaal 4 bevelen toegestaan gedurende de oefening. Het 4° bevel is een stopbevel in het
vierkant. De hond moet de bevelen opvolgen (bijvoorbeeld het “sta” bevel dat gegeven wordt
in het vierkant). Als alternatief kan er ook enkel het bevel “liggen” gegeven worden wanneer
de hond in het vierkant is, zodanig dat er maar 3 bevelen gebruikt worden. Indien de hond
zich zeer langzaam verplaatst, kan hij maximum 7 punten krijgen.
Een hond die zelfstandig werkt wordt bestraft.
Indien de geleider vooruit komt (welke ook de richting is) terwijl hij bevelen geeft, zal de
oefening als mislukt beschouwd worden (0 punten). Indien de geleider overmatige
gebarentaal gebruikt kan de hond niet meer dan 8 punten behalen.
Om punten te behalen dient de hond volledig, behalve de staart, in het vierkant te liggen. Eens
de hond ligt of zit buiten het vak mogen er geen bijkomende bevelen meer gegeven worden
om de hond te sturen.
Indien de hond zich verplaatst en de zijlijn van het vak overschrijdt vooraleer hij geroepen
wordt door de geleider, is de oefening mislukt.
Indien de hond in het vierkant rondkruipt, kan hem maximum 7 punten toegekend worden.
Indien de hond van houding verandert vooraleer de geleider terug naast zijn hond is, kunnen
er maar 6 punten worden toegekend.

Er kunnen geen punten worden toegekend indien het bevel om te staan of te liggen voor een
derde maal moet worden gegeven. De bestraffing voor bijkomende bevelen om te sturen,
hangt af van de nadruk waarmee het bevel gegeven wordt en de bereidheid van de hond te
gehoorzamen, de bestraffing kan 1-2 punten zijn. Er worden 8 punten toegekend indien de
hond gaat zitten of staan, voor het bevel, als de geleider naast de hond staat.
Het is verboden de hond vanaf het vertrekpunt een richting aan te wijzen of het vierkant te
tonen vóór de aanvang van de oefening. Het niet respecteren van deze richtlijnen kan tot
mislukking van de oefening leiden.

Oefening 7. Sprong over de horde.

Coëfficiënt 3.

Uitvoering: De geleider (op aanwijzing van de steward) verlaat de hond, die tussen de 2 à 4
meter voor de haag zit, loopt rond de haag en gaat ongeveer op 2 à 4 meter achter de haag
staan. Hij beveelt de hond over de haag te springen op aanwijzing van de steward. Na het
springen, komt de hond in zitvoor en dan aan de voet of rechtstreeks aan de voet. De
maximumhoogte van de haag is ongeveer gelijk aan 30 cm.
Opmerkingen:
De oefening begint wanneer de geleider de hond verlaat en stopt met de hond aan de voet en
de steward “einde oefening” heeft gezegd. 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. Een hond die de hindernis raakt (zelfs lichtjes) tijdens het springen, kan
maximaal 8 punten bekomen. Indien de hond op de haag steunt, er niet over springt of de haag
omverloopt, wordt de oefening als mislukt beschouwd.

Oefening 8.

Apporteren over de grond

Coëfficiënt 3.

Op aanwijzing van de steward werpt de geleider een eigen houten apporteerblok ongeveer 10
meter in een door de steward aangegeven richting. Het is toegestaan vóór het werpen van het
blok een bevel “wacht”, te geven. De hond dient naast de geleider te blijven zitten totdat deze
hem, op aanwijzing van de steward, bevel geeft te apporteren. De hond dient vlot, opgewekt
en via de kortste weg het bevel uit te voeren.. Het is toegestaan dat de hond zich direct voorbij
de blok omdraait alvorens dit op te nemen. Tijdens het apport mag de hond niet op de
apporteerblok knabbelen of meer dan 1 maal hernemen. De hond dient via de kortste weg bij
de geleider terug te keren en correct voor de geleider te gaan zitten (of rechtstreeks aan de
voet komen). De hond moet het apporteerblok vasthouden totdat de geleider dit, op
aanwijzing van de steward, vast neemt en de hond het bevel geeft los te laten. Daarna geeft
de geleider het bevel voet op bevel van de steward.
Opmerkingen:
Het is belangrijk dat de hond de bevelen van de geleider gewillig opvolgt, dat het tempo van
de hond correct is en dat hij de kortste weg kiest naar de apporteerblok.
De hond laat het apporteerblok vallen.

Indien de hond het apporteerblok laat vallen en het terug opneemt zonder tussenkomst van de
geleider, kan hij maximum 7 punten behalen. Indien er een extra bevel dient gegeven te
worden, kunnen maximum 6 behaald worden.
Indien de hond het apporteerblok laat vallen naast de geleider worden 5 punten toegekend,
voor zover de geleider het kan opnemen zonder een voet te verplaatsen. Indien het blok valt
bij het bevel om het af te geven, door onhandigheid van de geleider, kunnen niet meer dan 7
punten worden toegekend.
Knabbelen of bijten op het apporteerblok.
Knabbelen of bijten op het apporteerblok wordt bestraft met puntenaftrek. Indien het
knabbelen als zwaar beschouwd wordt, kan de hond maximum 5 punten toegekend worden.
Indien de hond zeer zwaar knabbelt of het blok breekt, leidt dit tot mislukken van de oefening
(0 punten). In elk geval wordt de hond niet gestraft indien hij het blok eenmaal beter in de
muil neemt.

Oefening 9.

Houdingen op afstand ZIT-AF

Coëfficiënt 3.

De hond krijgt het bevel “Liggen” op een daartoe aangewezen plaats. Op teken van de
steward verlaat de geleider zijn hond en stelt zich 2 meter voor de hond op. Op aanwijzing
van de steward laat de geleider de hond “zitten". Daarna volgt de aanwijzing de hond te laten
«liggen». Deze bevelen dient de hond onmiddellijk uit te voeren, op bevel van de steward gaat
de geleider terug naast zijn hond staan en op bevel van de steward geeft de geleider zijn hond
het bevel om aan de voet te zitten.
Opmerkingen:
De keurmeester houdt rekening met de afstand van de verplaatsing van de hond, de snelheid
waarmee hij verandert van houding, de duidelijkheid van de houding en hoe hij ze aanhoudt.
Om punten te behalen mag de hond zich niet meer dan 1 lichaamslengte verplaatsen ten
aanzien van zijn beginpositie en dit in eender welke richting. Verplaatsingen naar voren en
naar achteren worden samengeteld. Indien de hond één houding mist kan hij maximum 7
punten behalen. Indien de hond twee houdingen mist kunnen er geen punten worden
toegekend. Indien de hond gaat zitten vooraleer de geleider terug bij de hond is, kan hij
maximum 8 punten behalen. Zeer sterke stem of overdreven of constante gebaren leiden tot
puntenverlies. Niet meer dan 8 punten kunnen worden toegekend indien de hond twee bevelen
nodig had voor het uitvoeren van een houding. Het niet opvolgen van het derde bevel door de
hond leidt tot het verlies van deze houding. Het eerste bijbevel is -2 punten, de volgende -1
punt.
Oefening 10. Omgang Geleider Hond.

Coëfficiënt 2.

Aan de gedragingen van de geleider en de hond wordt beoordeeld of tussen beide de
gewenste verstandhouding aanwezig is. De hond dient het gehele programma vrolijk af te
werken.
Opmerkingen:
Indien de hond de ring verlaat of zich ontlast in de ring, kunnen er geen punten worden
toegekend voor “omgang geleider hond”. Indien de hond niet meer onder controle is en de
geleider verlaat, tussen of tijdens de oefeningen (zelfs al doet hij dit maar één keer), maar wel
in de ring blijft, kunnen slechts 5 punten worden toegekend voor “omgang geleider, hond”.

-Appreciatie van de Keurmeesters.
Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de keurmeester.

