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Voor zover niet anders bepaald, zijn de algemene bepalingen voor GG examens, kwalificatie- en
kampioenschapwedstrijden van toepassing op GG3 examens en kwalificatie- en kampioenschapwedstrijden.
Neem eerst deze bepalingen uit het “Algemeen Reglement GG" par. 6. goed door voordat u dit reglement
verder gaat lezen.
De mogelijkheid wordt geboden om dit diploma te behalen door deel te nemen aan een kwalificatiewedstrijd.
Behaalt een deelnemer bij een kwalificatiewedstrijd en zowel de verplichte voldoendes als het minimaal vereiste
aantal punten voor deze klasse, dan zal door de FHN als bewijs een diploma, gelijk aan dat van de examens,
worden uitgereikt. (zie: "Algemeen Reglement Gedrag en Gehoorzaamheid" par. 7.9)
Aan het GG3 examen kunnen alleen honden deelnemen die al in het bezit zijn van een GG2 diploma. De
attributen, nodig voor de uitvoering van de oefeningen dienen op het examenterrein aanwezig en van goede
kwaliteit te zijn. Deze attributen staan beschreven in het "Algemeen Reglement Gedrag en Gehoorzaamheid".

1.

PROGRAMMA VAN EISEN

Het GG3 programma bestaat uit twaalf (12) oefeningen. Tijdens alle oefeningen is de hond niet aangelijnd, maar
mag de halsband omhouden. De lijn wordt voor de aanvang van het examen aanééngehaakt of geknoopt en over
de linkerschouder of om de nek gehangen. Het opnieuw inzetten van de hond is bij geen enkele oefening
toegestaan, dit leidt bij desbetreffende oefening tot de beoordeling met het cijfer nul (0).Alle oefeningen worden
individueel uitgevoerd, met uitzondering van de oefening 1 en 2, waarbij de keurmeester de groep desgewenst in
tweeën kan splitsen. Voor alle gezamenlijke oefeningen, dienen minimaal vijf (5) honden aanwezig te zijn. Hier
mag eventueel gebruik worden gemaakt van “stand-in” honden, zie: “Algemeen Reglement Gedrag en
Gehoorzaamheid " par. 1.1.) De “stand-in” honden moeten de oefeningen conform dit reglement uitvoeren.
Bij examens wordt oefening 2 conform het GG2 reglement uitgevoerd.
Voordat een deelnemer mee kan doen aan een wedstrijd of examen, dient de hond te worden gecontroleerd op
het juiste chipnummer (zie: " Algemeen Reglement Gedrag en Gehoorzaamheid” par. 6.8.)
Het onnodig aanraken van de hond en het onnodig piepen of blaffen van de hond tijdens de oefeningen zal
negatief beoordeeld worden.
De twaalf GG3 oefeningen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Blijven zitten, twee (2) minuten uit zicht
Blijven liggen, vier (4) minuten uit zicht
Los volgen
Zitten, staan en liggen tijdens het volgen
Wissel
Naar pylon zenden, naar de driehoek zenden
Appel op af stand
Sorteren
Verwijzen van het voorwerp
Apport vreemd voorwerp over de hindernis
Apport met richting aanwijzingen
Omgang begeleider/hond

Deze oefeningen worden beoordeeld op de puntenschaal van 0 tot 10, oplopend per 0,5 punt.
De begeleider dient met de hond los het examenterrein te betreden. Het is toegestaan dat de hond de halsband
omhoudt. De lijn wordt aanééngehaakt of geknoopt over de linkerschouder of om de nek gedragen. Het betreden
van het examenterrein met een aangelijnde hond of het bevuilen van het examenterrein gedurende het examen
leidt tot uitsluiting van het examen.

1.

BLIJVEN ZITTEN TWEE (2) MINUTEN UIT ZICHT

Coëfficiënt: 2
Deze oefening wordt door minimaal vijf (5) combinaties uitgevoerd. De combinaties staan in linie met een
tussenruimte van minimaal twee (2) meter, de honden zittend naast de begeleiders. De honden dienen de
zitpositie aan te nemen en aan te houden, totdat het commando daartoe aan het eind van de oefening wordt
opgeheven. Zij mogen zich niet van hun plaats begeven, wat elke hond met een commando opgedragen mag
worden, vlak voordat de begeleider zich van hem verwijderd. Nadat het laatste commando is gegeven, verlaten
3 / 11

FHN reglement GG3

de begeleiders hun honden in voorwaartse richting. De ringmeester brengt vervolgens de begeleiders naar een
door de keurmeester aangegeven plaats. Zij stellen zich daar gedurende twee (2) minuten zodanig verdekt op dat
de honden hen niet kunnen zien of horen. De twee (2) minuten gaan in wanneer de laatste begeleider uit het zicht
van de honden is verdwenen. Na 2 minuten zal de keurmeester de ringmeester vragen terug te keren met de
begeleiders. De volgorde hierbij is zodanig, dat de begeleider die bij het verlaten achteraan liep bij het terugkeren
de voorste begeleider is. De begeleiders stellen zich in een rechte lijn tegenover de eigen hond op. De afstand
tussen begeleiders en honden wordt door de keurmeester aangegeven. Daarna gaan de begeleiders, zonder enig
bevel te geven, op aanwijzing van de keurmeester rechts naast de hond staan. De keurmeester geeft hierna aan
dat de oefening is afgelopen.
Toelichting
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 van zijn plaats, dan dient de begeleider hem 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 keurmeester. Heft de hond de bevelen om te gaan zitten en te blijven zitten, geheel of
gedeeltelijk op nadat op aanwijzing van de keurmeester het laatste commando gegeven is, zijn er geen extra
commando’s meer toegestaan. In deze gevallen zal de oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld worden. Ook als
de hond zich meer dan één (1) hondlengte verwijdert van de aangewezen plaats, wordt de oefening beoordeeld
met het cijfer nul (0). Puntenaftrek volgt, indien er extra commando’s nodig zijn om de hond de zitpositie aan te
laten nemen en als de hond gaat liggen of staan, nadat de begeleiders weer naast de hond staat. Verplaatst de
hond zich tijdens deze oefening tussen de aangewezen plaats en de maximaal toegelaten verplaatsing, dan zal dit
tot puntenaftrek leiden. Wordt het gedrag van de hond door anderen dan de begeleider beïnvloedt, dan zal de
oefening voor de desbetreffende hond met een nul (0) beoordeeld worden

2.

BLIJVEN LIGGEN, VIER (4) MINUTEN UIT ZICHT

Coëfficiënt: 2
Deze oefening wordt gelijktijdig door meerdere deelnemers uitgevoerd, direct na oefening 1. Op aanwijzing van de
keurmeester geven de begeleiders één voor één de hond het commando te gaan liggen, wat de hond onmiddellijk
en zonder aarzelen moet opvolgen, door recht naast de begeleider te gaan liggen. De honden dienen te blijven
liggen, totdat het commando daartoe aan het eind van de oefening wordt opgeheven. Zij mogen zich niet van hun
plaats begeven, wat elke hond met een commando opgedragen mag worden, vlak voordat de begeleider zich van
hem verwijderd. Nadat het laatste commando is gegeven, verlaten de begeleiders hun honden in voorwaartse
richting. De ringmeester brengt vervolgens de begeleiders naar een door de keurmeester aangegeven plaats. Zij
stellen zich daar gedurende 4 minuten zodanig verdekt op dat de honden hen niet kunnen zien of horen. De 4
minuten gaan in wanneer de laatste begeleider uit het zicht van de honden is verdwenen. Na ongeveer 2 minuten
gaat de keurmeester vlak voor en/of achter en tussen de honden doorlopen. De honden dienen rustig en zonder
zich van hun plaats te begeven te blijven liggen. Na 4 minuten zal de keurmeester de ringmeester vragen terug te
keren met de begeleiders. De volgorde hierbij is zodanig, dat de begeleider die bij het verlaten achteraan liep bij
het terugkeren de voorste begeleider is. De begeleiders stellen zich in een rechte lijn tegenover de eigen hond op.
De afstand tussen begeleiders en honden wordt door de keurmeester aangegeven. Daarna gaan de begeleiders,
zonder enig bevel te geven, op aanwijzing van de keurmeester rechts naast de hond staan. Op aanwijzing van de
keurmeester geven de begeleiders één voor één de hond het commando te gaan zitten, wat de hond onmiddellijk
en zonder aarzelen moet opvolgen, door recht naast de begeleider te gaan zitten. De keurmeester geeft hierna
aan dat de oefening is afgelopen.
Toelichting
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 van zijn plaats, dan dient de begeleider hem zwijgend aan te lijnen
en mee te nemen naar een plaats waar hij geen hinder veroorzaakt voor de hond die bezig is met de andere
oefeningen Dit ter beoordeling van de keurmeester. Heft de hond de bevelen om te gaan liggen en te blijven
liggen, geheel of gedeeltelijk op nadat op aanwijzing van de keurmeester het laatste commando gegeven is, zijn er
geen extra commando’s meer toegestaan. In deze gevallen zal de oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld
worden.
Ook als de hond zich meer dan éénmaal zijn lichaamslengte verwijdert van de aangewezen plaats, dan wel gaat
hij zitten of staan, wordt deze oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld, ook wanneer dit gebeurt wanneer de
begeleider terugkeert bij de hond. Puntenaftrek volgt, indien er extra commando’s nodig zijn om de hond te laten
liggen of als de hond gaat zitten of staan, nadat de begeleider weer naast de hond staat. Gaat de hond zitten
voordat de keurmeester toestemming voor het zitten heeft gegeven, dan zal dit tot puntenaftrek leiden. Verplaatst
de hond zich tijdens deze oefening tussen de aangewezen plaats en de maximaal toegelaten verplaatsing, dan zal
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dit tot puntenaftrek leiden. Wordt het gedrag van de hond door anderen dan de begeleider beïnvloedt, dan zal de
oefening voor de desbetreffende hond met een nul (0) beoordeeld worden.

3.

LOS VOLGEN

Coëfficiënt: 4
Het volgen wordt gedurende het gehele examen beoordeeld. Op aanwijzing van de keurmeester zal de combinatie
een parcours afleggen. Voor aanvang van de oefening heeft de hond de zitpositie aangenomen. De hond moet
vlot en attent volgen, onmiddellijk naast de begeleider 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
ringmeester verschillende malen van tempo gewisseld. Naast de normale, vlotte wandelpas zijn dit een rustige
looppas en een langzame pas. De armen worden tijdens het lopen normaal bewogen. De armen mogen hierbij
licht gebogen zijn maar niet naast, voor of vast tegen het lichaam gehouden worden, uitgezonderd waar de
keurmeester om versnelde pas heeft gevraagd. De keurmeester kan de volgende aanwijzingen geven:
a.
b.
c.
d.

voorwaarts
rechts
links
rechtsomkeert

e.
f.
g.
h.

linksomkeert
270 rechts
270 links
halt

i.
j.
k.

versnelde pas
langzame pas
360 graden draai

De verandering van richting behoort bij b. en c. onder een hoek van 90 graden plaats te vinden. Bij d. en e. mag
een klein boogje worden gemaakt, wat niet groter mag zijn dan 75 cm. Bij de 270 graden bochten, f. en g., is het
eveneens toegestaan een bochtje te maken wat niet groter mag zijn dan 75 cm. Een 270 links bocht is een
linksomkeert direct gevolgd door een bocht naar links. Een tussenstap is niet toegestaan. Na de aanwijzing halt,
dient het halt houden binnen 2 passen opgevolgd te worden. De hond dient hierbij onmiddellijk de zitpositie in te
nemen. Een commando, om de hond te doen volgen, is toegestaan als het parcours na het halt houden weer
vervolgd wordt. Bij de 360 graden draai wordt respectievelijk een dubbele linksomkeert of rechtsomkeert bocht
gelopen, in een cirkel van ongeveer 75 cm. Aantal, soort en volgorde van de aanwijzingen kunnen door de
keurmeester worden gevarieerd, maar tijdens een examen of wedstrijd lopen alle deelnemers hetzelfde parcours.
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 begeleider volgt en/of meerdere malen loopt te snuffelen, waarbij de commando’s om te volgen niet
worden opgevolgd. Een commando, om de hond te doen volgen, is toegestaan als het parcours na het halt
houden weer vervolgd wordt. Verder mag er niet tegen de hond gesproken worden of op een andere manier door
bewegingen van de begeleider op de hond worden ingewerkt. Het is ook niet toegestaan een commando te geven
bij de verschillende tempowisselingen. Tijdens de versnelde pas (i.) mogen de armen stil worden gehouden.
Puntenaftrek volgt bij ieder extra commando en voor het inwerken op de hond.
Het parcours bevat tenminste:
-

4.

twee halthoudingen uit normale en uit langzame pas,
één halthouding tijdens de versnelde pas,
twee linker en twee rechter keertwendingen in normale pas,
één linker en één rechter keertwending in zowel langzame pas als looppas,
twee linker- en twee rechterhoeken in alle tempo’s,
één linker en één rechter 270 graden wending in normale pas,
één 360 graden draai.

ZITTEN, STAAN EN LIGGEN TIJDENS HET VOLGEN

Coëfficiënt: 3
Tijdens het volgen geeft de begeleider, op aanwijzing van de keurmeester, de hond het commando te gaan zitten,
staan of liggen, terwijl de begeleider zelf, zonder tempovermindering en zonder op andere wijze in te werken op de
hond, ongeveer vijf (5) meter doorloopt en vervolgens front maakt naar de hond en halt houdt. Op aanwijzing van
de keurmeester gaat de begeleider daarna in hetzelfde tempo terug naar de hond, loopt ongeveer vijf (5) meter
voorbij de hond, waarna hij zich omkeert en weer langs de hond loopt. Zodra hij naast de hond is geeft de
begeleider, zonder de pas in te houden, de hond het commando hem te volgen. Na ongeveer vijf (5) meter houdt
de begeleider op aanwijzing van de keurmeester halt. De keurmeester geeft daarna de begeleider de opdracht
verder te gaan met volgen. Hierna wordt de oefening herhaald tot alle houdingen zijn gedaan.
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Toelichting
De volgorde van de houdingen kunnen per deelnemer variëren. De hond dient de bedoelde commando’s zitten,
liggen en staan binnen drie (3) passen van de begeleider zonder aarzelingen op te volgen en ook te blijven zitten
en liggen, terwijl de begeleider doorloopt en later weer voorbij loopt. Begeeft een hond zich meer dan éénmaal zijn
lichaamslengte van zijn plaats, dan wordt deze oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld. Kruipen binnen een
afstand éénmaal zijn lichaamslengte en/of meedraaien van de hond leidt tot puntenaftrek.

5.

WISSEL

Coëfficiënt: 2
Bij een wissel gaat de hond van de linkerzijde naar de rechterzijde van de begeleider en weer terug. Per wissel zal
de begeleider dus twee (2) keer gevraagd worden het commando geven om de hond te doen wisselen. De
begeleider mag per wissel één (1) extra commando geven. Tijdens het volgparcours zal de begeleider twee (2)
maal gevraagd worden een wissel uit te voeren. De hond dient op commando van de begeleider vlot en langs de
achterzijde van de begeleider naar de andere zijde van de begeleider te lopen en daar het volgen weer op te
pakken. De begeleider mag, behalve het gesproken commando, niet inwerken op zijn hond.
Toelichting
Het wissel commando mag opgedragen worden tijdens het volgen in zowel de langzame, de normale of de
versnelde pas. Indien een begeleider een extra commando moet geven om de hond van zijde te doen wisselen
leidt dit tot puntenaftrek. Keert de hond terug naar de volgpositie links van de begeleider voordat daar een
commando voor gegeven is, volgt puntenaftrek. Verandering van houding van de begeleider wordt gezien als
inwerken op de hond en wordt als extra commando gezien. Is de hond na het 4e wisselcommando niet links van de
begeleider, dan moet op aanwijzing van de keurmeester halt gehouden worden en de hond links aan de voet
worden gebracht. Wisselt de hond eigener beweging dan dient de begeleider op eigen initiatief de hond weer links
laten lopen. Dit leidt tot één (1) puntaftrek, mits de hond dit commando om te wisselen direct opvolgt.

6.

NAAR PYLON EN DAARNA NAAR DE DRIEHOEK ZENDEN

Coëfficiënt: 2
Bu itenste belijning
Straal 1 meter

Straal 1 meter

3 meter

5 meter

Pylon
25 meter

Het aannemen van de gewenste positie in dit
gebied leidt tot aftrek (punt per meter)

Gebied waar de hond de eers te
opgedragen positie in moet nemen

10 meter

Gebied waar de hon d de tweede
opgedragen positie moet aannemen

Start

Voor deze oefening wordt er een driehoek gemarkeerd van drie (3) halve bollen. De 1ste en de 2de markeringen
liggen drie (3) meter uit elkaar. De 3de markering ligt vijf (5) meter achter de voorste twee halve bollen. Voor
aanvang van het examen bepaalt de keurmeester waar de driehoek wordt uitgezet. Op een afstand van ongeveer
25 meter vóór het hart van de achterste markering van de driehoek (ongeveer 20 meter vóór de verbindingslijn
van de voorste twee) wordt een pylon geplaatst. Voor aanvang van het examen bepaalt de keurmeester waar de
driehoek en de pylon worden uitgezet. Het startpunt voor deze oefening is een punt op ongeveer tien (10) meter
vóór de pylon, waarbij de combinatie loodrecht op de denkbeeldige lijn staat, welke getrokken kan worden tussen
de pylon en de achterste markering (zie figuur). Tijdens oefening 3 (los volgen) houdt de combinatie halt op het
startpunt van deze oefening. Voor aanvang van de oefening zal de keurmeester de begeleider aangeven welke
positie de hond moet aannemen bij de pylon. Op aanwijzing van de keurmeester stuurt de begeleider de hond
vooruit naar de pylon. De hond moet onmiddellijk gehoorzamen, bij voorkeur in draf of galop en langs de kortste
weg naar de pylon gaan om daar de positie aan te nemen, welke door de keurmeester is opgelegd aan de
begeleider. De afstand tussen hond en pylon mag niet meer dan één (1) meter bedragen. De keurmeester zal de
begeleider nu aangeven welke positie de hond moet aannemen bij de achterste markering. Daarna wordt de
begeleider opgedragen de hond naar de driehoek te sturen. Ook hier moet de hond onmiddellijk gehoorzamen en
bij voorkeur in draf of galop en langs de kortste weg naar de driehoek gaan. De hond dient binnen een straal van
één (1) meter van de achterste markering de positie aan te nemen, welke door de keurmeester is opgelegd.
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Hierbij moet de hond met het front naar de begeleider gewend zijn en zodanig dat hij binnen het gearceerde
gebied van de driehoek blijft, de staart wordt hierbij niet meegerekend. De begeleider mag zonodig eigener
beweging de hond het commando geven, die voor de oefening kenbaar is gemaakt.
Als intermezzo volgt nu oefening 7 “Appel op afstand”.
Nadat oefening 7 is gedaan wordt oefening 6 verder afgewerkt. De begeleider loopt op aanwijzing van de
keurmeester in de richting van de driehoek. Op ongeveer twee (2) meter voor de driehoek krijgt de begeleider
opdracht van de keurmeester om links of rechts af te slaan. Vervolgens krijgt de begeleider nogmaals opdracht
een wending te maken, waarna hij een teken krijgt om de hond te roepen. De hond moet direct gevolg geven aan
het commando om langs de kortste weg te komen, bij voorkeur in draf of galop (het ras in aanmerking genomen).
Hierna moet de hond eigener beweging links naast de begeleider gaan lopen met zijn kop ter hoogte van het
linkerbeen.
Toelichting
De begeleider mag maximaal vijf (5) extra commando’s geven om de hond in de driehoek te dirigeren, waarbij elk
extra commando leidt tot aftrek. Het commando voor de positie wordt hierbij niet meegerekend. Behalve de
bovengenoemde korte armbeweging geldt ook elke lichaamsbeweging als een commando. Gaat de hond eigener
beweging liggen of zitten, vóórdat hij in de driehoek is aangekomen, dan wordt de oefening met het cijfer nul (0)
beoordeeld. De hond moet binnen een straal van één (1) meter van de achterste markering de positie aannemen,
meer dan één (1) meter, maar binnen de driehoek, leidt tot puntenaftrek. Sluit de hond eigener beweging aan
tijdens het oplopen van de begeleider, dan wordt de oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld.

7.

APPEL OP AF STAND

Coëfficiënt: 3
Indien nodig wordt voor aanvang van de oefening de hond binnen een straal van 1 meter bij de achterste
markering van de driehoek gebracht. De ringmeester stelt zich achter de hond op, op een door de keurmeester
aangegeven plaats. De hond moet zes (6) keer op commando van de begeleider van positie veranderen, waarbij
de keurmeester de volgorde bepaalt en de ringmeester door middel van tekens de begeleider toont of de hond
moet gaan zitten, staan of liggen. De ringmeester zal telkens drie (3) seconden wachten, voordat het volgende
teken wordt gegeven. Door middel van een commando en/of een gelijktijdig gegeven (kort) handgebaar, geeft de
begeleider de hond aan welke positie aangenomen moet worden. De hond dient deze positie onmiddellijk aan te
nemen. Nadat de zes (6) posities zijn uitgevoerd, wordt oefening 6 verder afgewerkt.
Toelichting
De verandering van positie wordt op de volgende manier aangegeven.

Gaan liggen

Gaan zitten

Gaan staan

Het is de begeleider niet toegestaan in te draaien naar de hond. Het indraaien leidt tot puntenaftrek. Elk extra
commando leidt tot puntenaftrek. De hond mag zich gedurende de oefening niet voorwaarts, achterwaarts of
zijwaarts verplaatsen. Indien de hond zich meer dan één (1) lichaamslengte verplaatst, wordt de oefening met het
cijfer nul (0) beoordeeld. Ook als de hond in de driehoek van positie verandert of zijn plaats verlaat voordat de
hond het commando krijgt om aan te sluiten, wordt deze oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld. Als de hond na
drie (3) extra commando’s niet de aangegeven positie heeft aangenomen, dan wordt deze positie als niet
uitgevoerd beoordeeld en zal de ringmeester de volgende aan te nemen positie aangeven. Iedere verplaatsing
leidt tot puntenaftrek.
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8.

SORTEREN

Coëfficiënt: 2
De voor deze oefening te gebruiken sorteerstokjes en andere benodigdheden zijn beschreven in het hoofdstuk
"Materialen" van het "Algemene Reglement Gedrag en Gehoorzaamheid".
Voor aanvang van de oefening steekt de keurmeester voor iedere combinatie een sorteerstokje en een doekje in
bij zich, om deze zijn geur te laten aannemen. Ook de ringmeester zal een aantal sorteerstokjes zijn geur aan
laten nemen. Bij het begin van deze oefening leggen zowel de keurmeester als de ringmeester een sorteerstokje
tussen vier (4) gelijksoortige sorteerstokjes. De afstand tussen de sorteerstokjes bedraagt ongeveer zestig (60)
cm. Het patroon waarin de sorteerstokjes worden gelegd, is voor alle deelnemers gelijk.
De begeleider en de hond mogen het neerleggen van het sorteerstokje niet zien. Op aanwijzing van de
keurmeester stelt de begeleider zich met de hond op ongeveer tien (10) meter afstand van de sorteerstokjes op,
waarbij de hond de zitpositie inneemt. De keurmeester zal dan een doekje met zijn geur aan de begeleider geven.
Door middel van dit doekje mag de begeleider lucht aan de hond geven, waarna de begeleider de hond het
commando geeft het sorteerstokje dat de keurmeester in handen heeft gehad, te zoeken en te apporteren. De
hond moet hier, via de kortste weg, vlot gevolg aan geven, het juiste sorteerstokje zoeken, oppakken en
onmiddellijk langs de kortste weg naar de begeleider terugkeren en de voorpositie innemen. Tijdens het
apporteren mag de hond niet op het sorteerstokje kauwen of dit overpakken. De hond moet het sorteerstokje
vasthouden tot de begeleider dit op aanwijzing van de keurmeester vast neemt en de hond het commando geeft
dit los te laten. Hierna geeft de begeleider op aanwijzing van de keurmeester de hond het commando om de
zitpositie in te nemen.
Toelichting
De essentie van de oefening is, dat de hond verwijst en niet de begeleider. Daarom zal elk extra commando of op
andere wijze inwerken op de hond leiden tot puntenaftrek. Heft de hond eigener beweging de zitpositie op, d.w.z.
voordat de geleider het commando om te sorteren geeft en pakt hij het sorteerstokje op (onhoudbaar inspringen),
dan wordt de oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld. De oefening wordt eveneens met het cijfer nul (0)
beoordeeld, als de hond een verkeerd stokje apporteert. De tijd voor het uitvoeren van de proef bedraagt
maximaal drie (3) minuten, vanaf anderhalve (1½) minuten begint puntenaftrek. Indien een hond een verkeerd
stokje besmeurt of oppakt, leidt dit tot puntenaftrek. Besmeurde stokjes worden vervangen door stokjes met
neutrale geur voor de volgende hond de oefening begint. Terugroepen van de hond voordat het stokje wordt
opgepakt, wordt als extra commando geteld. Een commando na het sorteren om de hond bij de begeleider te
doen terugkeren, telt eveneens als extra commando. Laat de hond het sorteerstokje vallen dan leidt dit tot aftrek.
Elk commando om de hond het sorteerstokje weer te laten vastnemen leidt tot aftrek. Laat de hond het
sorteerstokje echter op een afstand van minder dan één (1) meter van de begeleider vallen, dan mag deze het
oppakken zonder een teken van de keurmeester af te wachten, maar dit leidt tot puntenaftrek. Wacht de
begeleider niet op het teken van de keurmeester om het sorteerstokje van de hond aan te nemen of de hond naar
de zitpositie te commanderen, dan wordt dit negatief beoordeeld.

9.

VERWIJZEN VAN HET VOORWERP

Coëfficiënt: 2
Op het terrein staan zes (6) pylonen waarvan de bovenzijde open is. De pylonen staan willekeurig door elkaar met
een onderlinge afstand van 150 centimeter. Het voorwerp wat verwezen moet worden is een sorteerstokje zoals
omschreven in het hoofdstuk "Materialen" van het "Algemene Reglement Gedrag en Gehoorzaamheid".
Bij het begin van deze oefening geeft de keurmeester een sorteerstokje met een neutrale geur aan de begeleider,
zonder dit aan te raken. De begeleider mag dit gedurende één minuut met zijn handen of onder/tussen de kleding
van zijn lucht voorzien, zonder het aan de hond te tonen of te geven. Vervolgens geeft de begeleider het stokje
terug aan de keurmeester, die het stokje zonder het aan te raken in één van de pylonen plaatst. De begeleider en
hond mogen het plaatsen van het stokje niet zien. Op aanwijzing van de keurmeester stelt de begeleider zich met
de hond op ongeveer tien (10) meter afstand van de pylonen op, waarbij de hond de zitpositie inneemt.
Vervolgens mag de begeleider lucht aan de hond geven waarna hij de hond het commando geeft het stokje te
zoeken en te verwijzen. Het verwijzen van het stokje moet in alle rust gebeuren. De hond moet binnen een straal
van vijftig (50) cm bij de juiste pylon gaan zitten of liggen. De tijd voor het uitvoeren van de proef bedraagt
maximaal twee (2) minuten, vanaf één (1) minuut begint puntenaftrek.
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Toelichting
Elk extra commando of op andere wijze inwerken op de hond leidt tot punten aftrek. Wijst de hond een verkeerde
pylon aan, dan wordt de oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld. Als de hond het goed heeft verwezen, dan
loopt de begeleider naar de pylon, tilt de pylon op, pakt het stokje om dit aan de keurmeester te geven. De
begeleider gaat naast de hond staan en gaat op teken van de keurmeester verder met volgen.

10.

APPORT VREEMD VOORWERP OVER DE HINDERNIS

Coëfficiënt: 2
De voor deze oefening te gebruiken hindernis en het apporteervoorwerp staan beschreven in het hoofdstuk
"Materialen" van het "Algemeen Reglement Gedrag en Gehoorzaamheid". Voordat de begeleider de hond de
oefening zal laten uitvoeren, krijgt de begeleider van de keurmeester het apporteervoorwerp.
Op aanwijzing van de keurmeester stelt de begeleider zich met de hond op ongeveer drie (3) meter recht voor de
hindernis op, waarbij de hond de zitpositie inneemt. De keurmeester geeft de begeleider aan het apport over de
hindernis te werpen. Het is toegestaan voor het gooien van het apport een wachtcommando te geven. De hond
dient naast de begeleider te blijven zitten totdat deze hem, op aanwijzing van de keurmeester het commando geeft
over de hindernis te springen. De hond moet hier vlot en attent gevolg aan geven, zonder de hindernis aan te
raken. Indien de hond eigener beweging de zitpositie opheft, dus zonder dat de hond daarvoor een commando is
gegeven om te apporteren, dan wordt de oefening met het cijfer nul (0) beoordeeld. Vóór de hond over de
hindernis is mag de geleider nog een commando om te apporteren geven. De hond dient na het oppakken van het
apport in een "vrije sprong" terug over de hindernis te springen en de voorpositie in te nemen. De hond moet het
apport vasthouden tot de begeleider dit op aanwijzing van de keurmeester vast neemt en de hond het commando
geeft los te laten. Hierna geeft de geleider op aanwijzing van de keurmeester de hond het commando om de
zitpositie in te nemen. Tijdens het apporteren mag de hond niet op het apport kauwen of dit overpakken. Er volgt
aftrek wanneer er een extra commando wordt gegeven om de hond de terugsprong te doen nemen.
Toelichting
Als de hond eigener beweging de zitpositie opheft en zonder daarvoor een commando te hebben gekregen naar
het apport loopt, dan zal de oefening beoordeeld worden met een nul (0), ongeacht of de hond het apport dan wel
oppakt of laat liggen. Indien het apport op minder dan tien (10) meter van de begeleider valt, d.w.z. minimaal
zeven (7) meter achter de hindernis, zal de keurmeester de begeleider vragen het apport op te halen en opnieuw
te werpen. Mist de hond op de heenweg en/of op de terugweg de hindernis en als de hond het apport na vijf (5)
extra commando’s nog niet bij de begeleider heeft gebracht, dan zal de oefening met een nul (0) beoordeeld
worden. Het aantikken van, het (zwaar) afzetten op en het omverwerpen van de hindernis door de hond tijdens de
heen- dan wel de terugsprong zullen in oplopende mate tot puntenaftrek leiden. Het aanraken van de hond bij het
uitrichten en uitsturen, het instappen bij het uitsturen en extra commando’s om de hond te doen apporteren leiden
tot puntenaftrek. Het door de hond kauwen op, het overpakken en het laten vallen van het apport zal negatief
beoordeeld worden. Elk commando om de hond het apport weer te laten vastnemen leidt tot aftrek. Laat de hond
het apport echter op een afstand van minder dan één (1) meter van de begeleider vallen, dan mag deze het
oppakken zonder een teken van de keurmeester af te wachten. Uiteraard leidt dit ook tot puntenaftrek. Het niet
aannemen van de voorpositie door de hond zal negatief beoordeeld worden. Ook wordt er puntenaftrek gegeven
indien de begeleider niet wacht op het teken van de keurmeester om het apport aan te pakken.

11.

APPORT MET RICHTING AANWIJZINGEN

Coëfficiënt: 2
Voor deze oefening worden naast een pylon drie (3) apporteerblokken van hout of van kunststof gebruikt, die het
eigendom zijn van de instelling waar het examen wordt afgenomen. Zie het hoofdstuk "Materialen" van het
"Algemene Reglement Gedrag en Gehoorzaamheid".
Op het examenterrein liggen de twee (2) apporten in lijn op de grond, 20 meter van elkaar. Tussen beide apporten
staat een pylon. Het startpunt voor de oefening ligt ongeveer 10 meter voor de pylon. Het derde apport ligt 10
meter achter de pylon, welke tussen de twee ander apporten staat.
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10 meter

10 meter

10 meter

10 meter

Begeleider en
hond

De begeleider stelt zich met zijn hond op het startpunt op, waarbij de hond de zitpositie inneemt. De keurmeester
geeft de begeleider aan welke positie de hond bij de pylon dient aan te nemen. Op aanwijzing van de keurmeester
stuurt de begeleider de hond naar de pylon. De hond dient, bij voorkeur in draf of galop (het ras in aanmerking
genomen), onmiddellijk langs de kortste weg, naar de pylon te gaan en daar op commando van de begeleider de
kenbaar gemaakte positie aan te nemen. De afstand tot de pylon mag maximaal één (1) meter bedragen. Als de
hond bij de pylon is krijgt de begeleider na ongeveer drie (3) seconden van de keurmeester een teken welk van de
drie apporten geapporteerd moet worden. Hierna geeft de begeleider de hond bevel het door de keurmeester
aangewezen apport ("het apport") te apporteren. Deze richting mag met een korte armbeweging benadrukt
worden. Het is de begeleider niet toegestaan uit te stappen in de richting van het te apporteren blok. Het is
toegestaan dat de hond zich direct voorbij het apport omwendt alvorens dit op te pakken. De hond moet na het
oppakken van het apport onmiddellijk en langs de kortste weg naar de begeleider terugkeren en de voorpositie in
nemen. Tijdens het apporteren mag de hond niet op het apport kauwen of dit overpakken. De hond moet het
apport vasthouden tot de begeleider dit, op aanwijzing van de keurmeester, vast neemt en de hond het commando
geeft los te laten. Hierna zal de keurmeester de begeleider zeggen de hond de zitpositie in te laten nemen.
Toelichting
Als de hond eigener beweging de zitpositie opheft en zonder daarvoor een commando te hebben gekregen naar
het apport loopt, dan zal de oefening beoordeeld worden met een nul (0), ongeacht of de hond het apport dan wel
oppakt of laat liggen. De richting waarin de hond gestuurd wordt kan per hond verschillen. Naast het commando
om naar de pylon te gaan en een commando om daar de gewenste houding aan te nemen en het commando om
een voorwerp te apporteren zijn in totaal vijf (5)extra commando’s toegestaan. Het is toegestaan een commando
te geven om het apport los te laten. Indien de begeleider zich meer dan één stap van de inzetplaats begeeft of als
de hond na vijf (5) extra commando’s nog niet het juiste apport naar de begeleider heeft gebracht, dan zal de
oefening met een nul (0) beoordeeld worden. Het aanraken van de hond bij het uitrichten en uitsturen, het
instappen bij het uitsturen, het aannemen van een andere dan de opgedragen positie bij de pylon door de hond,
extra commando’s om de hond te doen apporteren en het omgooien van de pylon leiden tot puntenaftrek.
Het door de hond kauwen op, het overpakken en het laten vallen van het apport zal negatief beoordeeld worden.
Elk commando om de hond het apport weer te laten vastnemen leidt tot aftrek. Laat de hond het apport echter op
een afstand van minder dan één (1) meter van de begeleider vallen, dan mag deze het oppakken zonder een
teken van de keurmeester af te wachten. Uiteraard leidt dit ook tot puntenaftrek. Het niet aannemen van de
voorpositie door de hond zal negatief beoordeeld worden. Ook wordt er puntenaftrek gegeven indien de
begeleider niet wacht op het teken van de keurmeester om het apport aan te pakken.

12.

OMGANG BEGELEIDER/HOND

Coëfficiënt: 1
Aan de gedragingen van begeleider en hond wordt beoordeeld of tussen beiden 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
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oefeningen beoordeeld. Wordt bij de oefeningen 1 t/m 11 een aantal punten verloren, dan komt dit ook tot uiting in
het cijfer bij deze oefening. Ook wanneer de begeleider bij het lezen van de identificatiechip vóór de aanvang van
het examen de kop van de hond moet vasthouden, komt dit tot uiting in het cijfer voor deze oefening.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester (zie: "Algemeen Reglement Gedrag en
Gehoorzaamheid" par. 6.1.)

PUNTENTELLING
Voor elke oefening wordt het behaalde aantal punten verkregen door de beoordeling te vermenigvuldigen met een
coëfficiënt. De aldus verkregen punten worden opgeteld.
Oefeningen

Coëfficiënt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
2
4
3
2
3
3
2
2
2
2
1

Blijven zitten, twee (2) min uit zicht
Blijven liggen, vier 94) min uit zicht
Volgen aan de voet, los
Zitten, staan en af tijdens het volgen
wissel
Naar pylon, naar de driehoek
Appel op afstand
sorteren
Verwijzen naar het voorwerp
Apport vreemd voorwerp over de hindernis
Apport met richting aanwijzing
Omgang geleider/hond

Max aantal
punten
20
20
40
30
20
30
30
20
20
20
20
10
280

Min verplicht bij
een examen

20

5
215

Om bij een examen in aanmerking te komen voor het diploma dient een deelnemer in totaal tenminste 215 punten
te behalen. Het is toegestaan dat 1 oefening met het cijfer 0 beoordeeld wordt, behalve de oefeningen 3 en 12
waarbij minimaal een 5 behaald dient te worden.
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