Exameneisen Vergevorderden

Algemeen
Tijdens het examen mag niet met voer of een speeltje worden gewerkt. Aan het einde van een
oefening mag de hond worden beloond door middel van een aai of door een stembeloning.

Het examen Vergevorderden kan worden onderverdeeld in twee delen, te weten een
groepsgedeelte en een individueel gedeelte. Als eerste wordt het groepsgedeelte afgehandeld en
vervolgens worden de individuele examens afgenomen. Gedurende de individuele examens dienen
de overige combinaties op het veld, (afhankelijk van de weersomstandigheden) in de buurt van de
examenring, te blijven.
GROEPSOEFENINGEN
Gedrag ten aanzien van andere honden
De groep wordt door de instructeur op linie gezet. De honden zitten links van de geleiders. Tussen
iedere combinatie wordt een afstand van ongeveer 1 meter aangehouden. Op aangeven van de
instructeur gaat iedere combinatie de rest van de groep passeren, eerst langs de voorzijde van de
groep en vervolgens langs de achterzijde. De meest rechtse combinatie gaat als eerste van start.
Iedere volgende combinatie start eerst naar links voorlangs, dan de hele groep achterlangs en tot
slot het overgeslagen gedeelte van de groep weer voorlangs. Op de juiste plek aangekomen loopt de
combinatie met de hond volgend naast zich door, maakt een keerwending en houdt halt op de
oorspronkelijke plaats. De passieve deelnemers (combinaties die op dat moment niet aan de beurt
zijn) mogen niet hinderlijk zijn voor hun omgeving.
Toelichting: Tijdens deze oefening wordt steeds zowel het gedrag van de actieve hond als dat van
de passieve honden beoordeeld. Het gedrag van de honden moet normaal vriendelijk of
onverschillig zijn. Het mag niet vijandig of hinderlijk zijn. De hond mag zich tevens niet af laten
leiden door de andere honden. Honden die uitvallen naar andere honden worden voor deze
oefening beoordeeld met het cijfer 0, ook al is er geen fysiek contact. Puntenaftrek kan volgen
indien een hond tijdens deze oefening reageert op de uitval van een andere hond en/of
gecorrigeerd dient te worden. Dit onderdeel wordt tijdens alle oefeningen beoordeeld.
Commando blijf (één minuut)
De groep wordt door de instructeur wederom op linie gezet met een tussenruimte van 1 tot 2
meter, de honden zittend naast de geleiders. Op aanwijzing van de instructeur maken alle geleiders
gelijktijdig de lijn van de hond los, waarbij het is toegestaan dat de hond zijn halsband omhoudt. De
lijn wordt aanééngehaakt of geknoopt over de linkerschouder of om de nek gehangen. Op
aanwijzing van de instructeur geven de geleiders één voor één de hond het commando om te gaan
liggen. De hond dient dit onmiddellijk en zonder aarzelen op te volgen.

Op aanwijzing van de instructeur geven de geleiders het laatste commando en verlaten de hond. De
geleiders verwijderen zich van de hond in voorwaartse richting tot een afstand van ongeveer 10
meter. Her stellen de geleiders zich op met het gezicht naar de hond toegewend. De minuut gaat in
zodra alle geleiders stilstaan. De geleiders gaan op aanwijzing van de instructeur, na 1 minuut terug
naar de honden en gaan rechts naast de hond staan, zonder enig commando te geven. Op
aanwijzing van de instructeur geven de geleiders één voor één de hond het commando te gaan
zitten, wat de hond onmiddellijk en zonder aarzelen moet opvolgen, door recht naast de geleider te
gaan zitten. De instructeur geeft hierna aan dat de oefening is afgelopen.
Toelichting: Wacht de geleider niet op een teken van de instructeur de hond te laten liggen of gaat
de hond liggen op het commando van een andere geleider, dan leidt dit tot puntenaftrek. Bij het
verlaten van de hond is het niet toegestaan enig voorwerp bij de hond achter te laten. Respecteert
de hond het laatste commando niet en begeeft hij zich meer dan tweemaal zijn lichaamslengte van
zijn plaats, dan zal de oefening met het cijfer 0 beoordeeld worden. De geleider dient dan de hond
zwijgend aan te lijnen en mee te nemen naar een plaats waar hij geen hinder veroorzaakt voor
honden die met de oefening bezig zijn; dit ter beoordeling van de instructeur. Heft de hond de
bevelen om te gaan liggen en te blijven liggen, geheel of gedeeltelijk op nadat op aanwijzing van de
instructeur het laatste commando gegeven is, dan zijn geen extra commando’s meer toegestaan.
Gaat de hond zitten of staan als de geleider op tien meter voor de hond staat zonder zich meer dan
twee lichaamslengtes te verplaatsen, zal de oefening met maximaal 6 punten beoordeeld worden.
Verandert de hond van houding, nadat de geleiders is opgedragen weer naar de hond te lopen, maar
voordat de geleider naast de hond staat, dan leidt dit eveneens tot puntenaftrek. Gaat de hond
zitten op het commando van een andere geleider, of voordat de instructeur toestemming voor het
zitten heeft gegeven, dan zal dit tot puntenaftrek leiden.
Betasten
Op aangeven van de instructeur stapt de combinatie circa drie passen uit de linie. De geleider laat
de hond staan. Eventueel met behulp van een extra commando gaat de geleider aan een slappe lijn
45 graden schuin voor de hond staan. Eén van de juryleden zal de hond vervolgens benaderen en
aanhalen. Hierna mag de geleider weer terug stappen naar de hond.
Toelichting: Het jurylid zal voorafgaand aan het betasten van de hond de geleider vragen of de hond
betrouwbaar is. De geleider dient deze vraag eerlijk te beantwoorden. Ingeval de hond niet
betrouwbaar is, zal de jury niet tot het aanhalen van de hond overgaan en wordt voor deze oefening
geen punten toegekend. Punten worden afgetrokken als de hond tegen het jurylid opspringt.

INDIVIDUELE OEFENINGEN
Volgen aangelijnd / Volgen los
Op aanwijzing van de instructeur zal de combinatie zowel aangelijnd als los een parcours afleggen.
Voor aanvang van de volgoefeningen heeft de hond de zitpositie aangenomen. De hond moet vlot
en attent volgen, onmiddellijk naast de geleider met de kop ter hoogte van het linkerbeen, zodanig
dat hij deze in geen enkel opzicht in diens bewegingen hindert. Tijdens de oefening wordt op
aanwijzing van de instructeur een linker- en een rechterwending gemaakt. De beoordeling van deze
oefening vindt plaats gedurende het gehele examen.
Toelichting: Er worden geen punten toegekend, indien de hond regelmatig meer dan 50 cm voor,
achter of wijd ten opzichte van de geleider volgt en/of meerdere malen loopt te snuffelen, waarbij
de commando’s om te volgen (te weten na een positiecommando) niet worden opgevolgd.
Puntenaftrek volgt bij ieder extra commando en voor het inwerken op de hond. De hond incidenteel
bemoedigend toespreken is toegestaan.
Commando zit aangelijnd / Commando zit los
Op aangeven van de examinator geeft de geleider tijdens het volgen de hond het commando zit. De
hond dient op één commando vlot en recht naast de geleider te gaan zitten aan diens linker kant
en in dezelfde looprichting als de geleider.
Toelichting: Aftrekpunten worden gegeven voor het traag, scheef of helemaal niet gaan zitten.
Tevens worden punten afgetrokken voor extra commando’s en handhulpen.
Commando af aangelijnd / Commando af los
Op aangeven van de examinator geeft de geleider tijdens het volgen de hond het commando af. De
hond dient op één commando vlot en recht naast de geleider te gaan liggen aan diens linker kant
en in dezelfde looprichting als de geleider.
Toelichting: Aftrekpunten worden gegeven voor het traag, scheef of helemaal niet gaan liggen.
Tevens worden punten afgetrokken voor extra commando’s en handhulpen.
Commando sta aangelijnd / Commando sta los
Op aangeven van de examinator geeft de geleider tijdens het volgen de hond het commando sta.
De hond dient op één commando vlot en recht naast de geleider te gaan staan aan diens linker kant
en in dezelfde looprichting als de geleider.
Toelichting: Aftrekpunten worden gegeven voor het traag, scheef of helemaal niet gaan staan.
Tevens worden punten afgetrokken voor extra commando’s en handhulpen.

Komen op bevel
Aan het einde van oefening los volgen laat de instructeur de deelnemer naar een aangewezen plek
lopen. Op deze plek dient de combinatie halt te houden. De hond neemt hierbij de zitpositie in. Op
aangeven van de instructeur wordt de hond afgelegd, waarna de riem (zonder knopen of lus) bij de
hond wordt gelegd. Hierbij is het de geleider toegestaan een wachtcommando te geven. Op
aanwijzing van de instructeur verwijdert de geleider zich in voorwaartse richting tot een afstand van
ongeveer 10 meter. Hier stelt de geleider zich op met het gezicht naar de hond toegewend. Op
aanwijzing van de instructeur geeft de geleider de hond het commando om bij hem te komen. De
geleider dient zijn armen met gestrekte handen langs het lichaam te houden en te wachten op de
aanwijzing van de instructeur zonder van houding te veranderen. De hond moet onmiddellijk
gehoorzamen en langs de kortste weg, bij voorkeur in draf of galop (het ras in aanmerking genomen),
bij de geleider de voorpositie (zit) innemen.

Toelichting: Tijdens deze oefening mogen naast het voorgeschreven commando om de hond te
roepen maximaal vier extra commando’s worden gebruikt om de hond te doen komen. Is de hond
na deze commando’s nog niet op de voorgeschreven afstand van de geleider gekomen, dan wordt
deze oefening met het cijfer 0 beoordeeld. Wanneer de hond achter de geleider aanloopt zal de
oefening met 0 beoordeeld worden.
Aftrek volgt, voor extra commando’s (gebaren worden als extra commando’s beschouwd), wanneer
de hond gaat staan of zitten als de geleider wegloopt en wanneer de hond in een te laag tempo
voorkomt (het ras in aanmerking genomen). De riem mag niet van lichtgevend materiaal zijn
vervaardigd of daarmee zijn gemarkeerd. Ook andere opvallende markeringen van de riem of
andere voorwerpen zijn voor dit doel niet toegestaan.
Commando aan de voet
Nadat de hond naar de geleider toe geroepen is door middel van de commando’s wacht en hier,
geeft de geleider op aangeven van de instructeur de hond het commando aan de voet. Bij dit
commando dient de hond vlot achter de geleider om te lopen naar diens linkerbeen en daar
zonder extra commando te gaan zitten. De geleider dient hierbij de door hem ingenomen positie te
behouden.
Toelichting: Puntenaftrek volgt voor extra commando’s (gebaren worden als extra commando’s
beschouwd), en inwerken. Tevens worden punten afgetrokken als de hond niet links van de
geleider de zitpositie aanneemt.
Plaats sturen
Bij aanvang van de oefening bevindt de hond zich in de zitpositie naast de geleider (einde van de
vorige oefening). De hond dient deze houding aan te houden tot hij van de geleider, op aanwijzing
van de instructeur, het commando krijgt om naar de riem terug te keren. De hond dient dit
onmiddellijk te doen, bij voorkeur in draf of galop (het ras in aanmerking genomen), langs de kortste
weg en direct op of bij deze riem te gaan liggen, met het front naar de geleider. Op aanwijzing van
de instructeur begeeft de geleider zich naar de hond en gaat rechts van de hond staan. Daarna geeft
de geleider op aanwijzing van de instructeur de hond het commando om de zitpositie in te nemen.

Toelichting: Wacht de geleider de aanwijzing van de instructeur niet af, dan leidt dit tot puntenaftrek.
Gelijktijdig met ieder mondeling commando mag een korte armbeweging gemaakt worden ter
bekrachtiging van het commando. Deze beweging wordt niet als extra commando gerekend. Instappen bij
het uitsturen van de hond is niet toegestaan. Alle extra commando’s en het manueel
inwerken op de hond leiden tot puntenaftrek. De oefening wordt met het cijfer nul beoordeeld als de
afstand tussen de hond en de riem meer dan 1 meter bedraagt.

Aftrek volgt, voor extra commando’s (gebaren worden als extra commando’s beschouwd),
instappen bij het plaats sturen van de hond (inwerken), te lange armgebaren voor het bekrachtigen
van de commando’s, het "aanduwen" van de hond en een te laag tempo van de hond bij het plaats
sturen (het ras in aanmerking genomen).
Commando blijf uit zicht (1 minuut)
Op aangeven van de instructeur geeft de geleider de hond het commando zit. Vervolgens wordt de
hond los gekoppeld. De geleider geeft de hond hierna het commando af en stopt de lijn in zijn zak
of hangt deze om zijn nek. Op aanwijzing van de instructeur geeft de geleider het laatste
commando en verlaat de hond. De geleider gaat op een daartoe vooraf aangegeven plaats uit zicht.
De minuut gaat in zodra de geleider uit zicht is verdwenen. De geleider gaat op aanwijzing van de
instructeur (na 1 minuut) terug naar de hond en gaat rechts naast de hond staan, zonder enig
commando te geven. Op aanwijzing van de instructeur geeft de geleider de hond het commando te
gaan zitten, wat de hond onmiddellijk en zonder aarzelen moet opvolgen, door recht naast de
begeleider te gaan zitten.
Toelichting: Wacht de geleider niet op een teken van de instructeur de hond te laten liggen, dan
leidt dit tot puntenaftrek. Bij het verlaten van de hond is het niet toegestaan enig voorwerp bij de
hond achter te laten. Respecteert de hond het laatste commando niet en begeeft hij zich meer dan
tweemaal zijn lichaamslengte van zijn plaats, dan zal de oefening met het cijfer 0 beoordeeld
worden. Heft de hond de bevelen om te gaan liggen en te blijven liggen, geheel of gedeeltelijk op
nadat op aanwijzing van de instructeur het laatste commando gegeven is, dan zijn geen extra
commando’s meer toegestaan. Voor ieder commando manueel of vocaal geldt dat de oefening dan
met een 0 zal worden beoordeeld. Gaat de hond zitten of staan als de geleider uit zicht is zonder
zich meer dan twee lichaamslengtes te verplaatsen, zal de oefening met maximaal 6 punten
beoordeeld worden. Verandert de hond van houding, nadat de geleiders is opgedragen weer naar
de hond te lopen, maar voordat de geleider naast de hond staat, dan leidt dit eveneens tot
puntenaftrek. Verandert de hond van houding, nadat de begeleider is aangegeven weer naar de
hond te lopen, maar voordat de geleider naast de hond staat, dan leidt dit eveneens tot
puntenaftrek.

Omgang baas-hond
Aan de gedragingen van geleider en hond wordt beoordeeld of de gewenste verstandhouding
aanwezig is. Na elke oefening is een rustige beloning van de hond toegestaan (en gewenst). De
hond dient, het ras in aanmerking genomen, het hele programma vlot en attent af te werken. Dit
onderdeel wordt tijdens alle oefeningen beoordeeld.

Examenformulier
Vergevorderden

Datum
Naam Cursist
Naam hond
Ras
Geslacht
Jury

:
:
:
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:
:

Examen oefeningen
omgang t.a.v. andere honden
afliggen één minuut in zicht
betasten
zit - aangelijnd
staan - aangelijnd
af - aangelijnd
aangelijnd volgen met wendingen
zit - zonder lijn
staan - zonder lijn
af - zonder lijn
los volgen met wendingen
voorkomen en aan de voet
terug naar de plaats
afliggen één minuut uit zicht
omgang baas - hond
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