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Inleiding
Dit is het Reglement voor Gedrag & Gehoorzaamheid Beginners, G&GB. In dit document vindt u de
algemene bepalingen omtrent dit Gedrag & Gehoorzaamheidsniveau, hoe de oefeningen er op het
examen of in de wedstrijd uit zullen zien en de toelichting hierbij.
De oefeningen die op dit Gedrag & Gehoorzaamheidsniveau worden beoordeeld zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gedrag ten aanzien van andere honden
Blijven liggen, 2 min. in zicht
‘Volgen’, aangelijnd
‘Volgen’, los
Appel op afstand
Komen op commando
‘Plaats’ sturen
Vlak apport
Omgang begeleider – hond
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1. Algemeen
Voor zover niet anders bepaald, zijn het ‘Algemeen reglement G&G examens’ en het ‘Algemeen
Reglement G&G wedstrijden’ van toepassing op G&GB examens, kwalificatie- en
kampioenschapswedstrijden. Lees de algemene reglementen goed door voordat u zich verdiept in
dit document. Hierin staat ook beschreven welke attributen er nodig zijn en wat de algemene
bepalingen zijn in alle ‘Programma van Eisen’.
Aan het niveau G&GB kunnen alleen honden deelnemen, die in het bezit zijn van het diploma
Sociale Huishond (SHH) of vanwege hun resultaten in het niveau G&G0 klasse tijdens voorgaande
wedstijden. Voordat een deelnemer mee kan doen aan een G&GB-wedstrijd of examen, dient de
hond te worden gecontroleerd op het juiste chipnummer.

Beoordeling
Elke oefening wordt beoordeeld met een kwalificatie:
•
•

0 t/m 10
Oplopend per 0,5 punt.

Programma van Eisen
Het G&GB programma bestaat uit negen oefeningen. Oefening 1 en 2 worden door meerdere
combinaties gelijktijdig uitgevoerd. Voor deze gezamenlijke oefeningen dienen minimaal 5
combinaties aanwezig te zijn. Hier mag eventueel gebruik worden gemaakt van ‘stand-in’ honden,
zie: ‘Algemeen Reglement G&G’) De ‘stand-in’ honden moeten de oefeningen conform dit
reglement uitvoeren.
Het onnodig aanraken van de hond en het onnodig piepen of blaffen van de hond tijdens de
oefeningen zal negatief beoordeeld worden.
De negen G&GB oefeningen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedrag ten aanzien van andere honden
Blijven liggen 2 minuten in zicht
Volgen aan de voet, aangelijnd
Volgen aan de voet, los
Appel op af stand
Komen op bevel
Plaats sturen
Vlak apport
Omgang begeleider – hond
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Algemene toelichting beoordeling
Het is belangrijk dat de begeleider op een positieve manier met de hond kan omgaan en de hond
kan steunen waar deze het nodig heeft. Daarnaast is het gewenst dat de begeleider op een
positieve manier de aandacht van de hond kan krijgen en vasthouden om samen dingen te kunnen
ondernemen zoals wandelen, spelen, trainen enz. In alle oefeningen kan de begeleider laten zien,
dat deze op een leuke, vrolijke manier datgene van de hond gedaan kan krijgen wat de begeleider
op dat moment van de hond verwacht.
Honden die grommen en/of uitvallen naar andere honden en een gevaar vormen worden van
verdere deelneming uitgesloten, ook al is er geen fysiek contact. Als het gedrag geen gevaar vormt
voor andere honden, dit ter beoordeling van de keurmeester, mag de combinatie de oefeningen
wel afmaken, maar is het behalen van een diploma niet meer mogelijk. Het fixeren van een andere
hond is ook ongewenst gedrag en wordt negatief beoordeeld. Puntenaftrek kan volgen indien een
hond reageert op de uitval van een andere hond en/of gecorrigeerd dient te worden.
Wanneer in de oefening wordt gesproken over ‘direct’, dan wordt hiermee bedoeld: ‘Bij voorkeur
in draf of in galop, (ras in aanmerking genomen) & langs de kortste weg.
Bij het apporteren kan er sprake zijn van houdbaar en onhoudbaar inspringen van de hond. Onder
onhoudbaar inspringen van de hond wordt verstaan, dat de hond eigener beweging de zitpositie
opheft en zonder daarvoor een commando te hebben gekregen naar ‘het apport’ loopt en dit
vervolgens van de grond oppakt. Als de begeleider in staat is om het oppakken van ‘het apport’ in
een dergelijke situatie te voorkomen en de hond met één commando weer bij hem te krijgen is er
sprake van houdbaar inspringen. Onhoudbaar inspringen, zal beoordeeld worden met een nul (0).
Houdbaar inspringen, kan maximaal met het cijfer 7 beoordeeld worden.
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2. G&GB oefeningen
1. Gedrag ten aanzien van andere honden
Coëfficiënt: 1
De deelnemers worden op linie opgesteld op een door de keurmeester aangewezen plaats.
Vervolgens wordt er één voor één voor- en achterlangs aangelijnd gevolgd. De honden van de
passieve begeleiders dienen de ‘zitpositie’ aan te nemen. De afstand tussen de actieve begeleider
en de overige passieve begeleiders mag maximaal 1,5 meter bedragen. De hond dient zich tussen
de actieve begeleider en de passieve begeleiders te bevinden. De passieve combinaties mogen
niet hinderlijk voor hun omgeving zijn. Aan het einde van de oefening houdt de actieve deelnemer
‘halt’, waarbij de hond de ‘zitpositie’ aanneemt. Het is de passieve begeleiders toegestaan de
‘zitpositie’ van hun hond op te heffen als de keurmeester dit aangeeft.

Toelichting
•
•
•

Lees ook goed de algemene toelichting in dit document.
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.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•

De hond zich laat afleiden door de andere honden,
De hond andere honden fixeert.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:

• De hond gromt of uitvalt naar andere honden.
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2. Blijven liggen 2 minuten in zicht
Coëfficiënt: 1
Deze oefening wordt door minimaal 5 combinaties uitgevoerd. De combinaties staan ‘in linie’ met
een tussenruimte van minimaal 2 meter, de honden zittend naast de begeleiders.
Op aanwijzing van de keurmeester maken alle begeleiders 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 keurmeester
geven de begeleiders één voor één de hond het commando om te gaan liggen. Op aanwijzing van
de keurmeester geven de begeleiders het laatste commando en verlaten de hond. De begeleiders
stellen zich minimaal 10 meter voor de hond op. De 2 minuten gaan in, wanneer de laatste
begeleider stil staat. Na 2 minuten gaan de begeleiders, op aanwijzing van de keurmeester, naar
de honden terug en gaan zonder enig commando te geven rechts naast de hond staan. Op
aanwijzing van de keurmeester geven de begeleiders één voor één de hond het commando 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.
Wanneer de hond zich meer dan 1x zijn lichaamslengte van zijn plaats begeeft dient de
begeleider 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.
Heft de hond het bevel om te blijven zitten geheel of gedeeltelijk op nadat op aanwijzing
van de keurmeester het laatste commando gegeven is, dan zijn er geen extra commando’s
meer toegestaan.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•
•
•
•
•

De hond niet direct de commando’s van de begeleider opvolgt,
De begeleider niet wacht op een teken van de keurmeester om de hond te laten liggen of
te verlaten,
De begeleider extra commando’s geeft of inwerkt op de hond,
De hond gaat zitten op een commando van een andere begeleider,
De hond zich, tijdens het blijven, verplaatst,
De hond na 1 minuut gaat staan of zitten. De oefening kan dan nog maximaal met 5 punten
beoordeeld worden.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:
•
•

De hond voor de 1 minuut het laatste commando opheft en zich van zijn plaats begeeft,
De hond zich, tijdens het blijven, meer dan 1x zijn lichaamslengte heeft verplaatst.
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3. Volgen aan de voet, aangelijnd
Coëfficiënt: 4
Op aanwijzing van de keurmeester of ringmeester zal de combinatie aangelijnd een parcours
afleggen. Voor aanvang van de oefening heeft de hond de ‘zitpositie’ aangenomen. Tijdens het
‘volgen’ wordt verwacht dat de lijn in de linkerhand wordt gehouden. De armen worden tijdens
het lopen normaal bewogen en mogen hierbij licht gebogen zijn. De keurmeester of ringmeester
kan de volgende aanwijzingen geven:
•
•
•
•
•
•

Voorwaarts
Rechts & links
Rechtsomkeert & linksomkeert
Halt
Versnelde pas
Figuur 8

Aantal, soort en volgorde van de aanwijzingen kunnen door de keurmeester worden gevarieerd,
maar alle G&GB deelnemers lopen hetzelfde parcours die dag.

Toelichting:
•
•
•

•
•
•
•

De verandering van richting behoort onder een hoek van 90 graden plaats te vinden.
Bij rechtsomkeert en linksomkeert mag een klein boogje worden gemaakt, wat niet groter
mag zijn dan 75 cm.
Na de aanwijzing ‘halt’, dient het ‘halt’ houden binnen 3 passen in hetzelfde tempo van de
begeleider opgevolgd te worden. Op aanwijzing van de keurmeester wordt het parcours
vervolgd. Een commando om de hond te doen ‘volgen’ is toegestaan als het parcours na
het ‘halt’ houden weer vervolgd wordt.
Bij het ‘figuur 8’ wordt verwacht dat de begeleider samen met de hond een 8-vormig figuur
loopt waarvan de beide lussen een doorsnede hebben van 4 á 5 meter.
Er mag niet tegen de hond gesproken worden of op een andere manier door bewegingen
van de begeleider op de hond worden ingewerkt.
Het is niet toegestaan een commando te geven bij de tempowisselingen.
Tijdens de versnelde pas mogen de armen stil worden gehouden.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•
•

De begeleider een extra commando geeft,
De begeleider door middel van bewegingen inwerkt op de hond,
De hond tijdens het volgschema een enkele keer meer dan 50 cm voor, achter of wijd ten
opzichte van de begeleider volgt en/of snuffelt.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:
•

De hond tijdens het volgschema over een afstand van ongeveer 15 meter (cumulatief)
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.
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4. Volgen aan de voet, los
Coëfficiënt: 4
Voor aanvang van de oefening heeft de hond de ‘zitpositie’ aangenomen. Op aanwijzing van de
keurmeester of ringmeester maakt de begeleider de lijn van de hond los. Het is toegestaan dat
de hond de halsband omhoudt. De lijn wordt aanééngehaakt of geknoopt over de linkerschouder
of om de nek gedragen.

Toelichting
•
•
•

Deze oefening wordt hetzelfde uitgevoerd en beoordeeld als oefening 3.
Een commando om de hond te doen volgen is toegestaan als het parcours na het ‘halt’
houden weer vervolgd wordt.
Er mag niet tegen de hond gesproken worden of op een andere manier door bewegingen
van de begeleider op de hond worden ingewerkt.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•
•

De begeleider een extra commando geeft,
De begeleider door middel van bewegingen inwerkt op de hond,
De hond tijdens het volgschema een enkele keer meer dan 50 cm voor, achter of wijd ten
opzichte van de begeleider volgt en/of snuffelt.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:
•

De hond tijdens het volgschema over een afstand van ongeveer 15 meter (cumulatief)
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.
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5. Appel op afstand
Coëfficiënt: 2
Het is de keuze van de begeleider of deze oefening aangelijnd of los wordt uitgevoerd. Op een
door de keurmeester aan te wijzen plaats wordt de hond in de startpositie ‘af’ gelegd.
De keurmeester stelt zich zodanig op, dat hij de positie van de hond ten opzichte van een
denkbeeldige lijn goed kan waarnemen. Op aanwijzing van de keurmeester stelt de begeleider
zich op 1 meter afstand recht voor de hond op. De ringmeester stelt zich achter de hond op, op
een door de keurmeester aangegeven plaats. De hond moet 3x op commando van de begeleider
van houding veranderen. De keurmeester bepaalt de volgorde en de ringmeester geeft met
tekens de begeleider aan of de hond moet gaan zitten, staan, of liggen. De ringmeester zal
telkens 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 houding aangenomen moet worden. De hond dient deze houding onmiddellijk aan te
nemen.

Toelichting
De verandering van houding wordt op de volgende manier aangegeven.

Gaan liggen
•
•
•

Gaan zitten

Gaan staan

Tijdens de verschillende veranderingen van houding mag de hond zich gedurende de
oefening niet voorwaarts, achterwaarts of zijwaarts verplaatsen.
Voordat de begeleider de hond verlaat mag er een wachtcommando gegeven worden.
Wanneer de hond na 2 extra commando’s van de begeleider de positie niet heeft
aangenomen, zal de ringmeester het volgende teken geven dat uitgevoerd moet worden.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•

De begeleider een extra commando geeft,
De hond zich verplaatst.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:
•
•

De hond zich meer dan 1x zijn lichaamslengte heeft verplaatst,
De hond 2 of meer opgegeven posities niet aanneemt.
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6. Komen op Bevel
Coëfficiënt: 3
De hond wordt op aanwijzing van de keurmeester afgelegd, waarna de riem (zonder knopen of
lus) bij de hond wordt gelegd. Hierbij is het de begeleider toegestaan een wachtcommando te
geven. Op aanwijzing van de keurmeester loopt de begeleider in voorwaartse richting ongeveer
15 meter bij de hond vandaan. Hier stelt hij zich op met het gezicht naar de hond toegewend. Op
aanwijzing van de keurmeester geeft hij de hond het commando om bij hem te komen en direct
de voorpositie aan te nemen. Daarna geeft de begeleider op aanwijzing van de keurmeester de
hond het commando om de ‘zitpositie’ in te nemen.

Toelichting
•
•
•
•
•

Wanneer de hond achter de begeleider aanloopt, dan mag de begeleider de hond 1x
terug leggen. De oefening kan dan nog maximaal met een 8 beoordeeld worden.
Er mogen maximaal 4 extra commando’s worden gebruikt.
De begeleider dient de armen langs het lichaam te houden, met de handen gestrekt en
mag niet van houding veranderen.
De afstand tussen hond en begeleider moet zodanig zijn dat de begeleider de hond
gemakkelijk zou kunnen aanlijnen zonder zich daartoe te hoeven verplaatsen.
De begeleider mag een commando geven om de hond de ‘zitpositie’ aan te laten nemen.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•
•
•
•

De hond niet direct de commando’s opvolgt,
De hond gaat staan of zitten als de begeleider wegloopt,
De begeleider extra commando’s en/of gebaren geeft,
De hond direct de ‘zitpositie’ aanneemt bij het voorkomen,
De hond scheef ten opzichte van de begeleider de posities inneemt.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:
•
•

De hond niet binnen de gegeven commando’s bij de begeleider is.
De hond voor de 2e keer achter de begeleider aankomt. De begeleider zal dan gevraagd
worden om door te gaan met oefening 7 ‘Plaats sturen’.
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7. Plaats sturen
Coëfficiënt: 2
Bij aanvang van de oefening bevindt de hond zich in de ‘zitpositie’ (einde van oefening 6). De
hond dient deze houding aan te houden tot hij van de begeleider, op aanwijzing van de
keurmeester, het commando krijgt om naar de riem terug te keren. De keurmeester zal de
begeleider vragen de hond naar de plaats te sturen. De hond dient dit direct te doen en op of bij
deze riem te gaan liggen met het front naar de begeleider. De begeleider gaat rechts van de
hond staan en geeft op aanwijzing van de keurmeester de hond het commando om de ‘zitpositie’
in te nemen.

Toelichting
•

Gelijktijdig met ieder mondeling commando mag een korte armbeweging gemaakt
worden ter bekrachtiging van het commando.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•
•
•
•

De begeleider de riem ‘opknoopt’,
De begeleider instapt of zich verplaats bij het uitsturen van de hond,
De begeleider extra commando’s en/of handgebaren geeft,
De hond niet direct de commando’s opvolgt van de begeleider,
De begeleider niet de aanwijzing van de keurmeester afwacht om de hond naar de plaats
te sturen.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:
•

De hond meer dan 1 meter bij de riem vandaan gaat liggen.
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8. Vlak apport
Coëfficiënt: 2
Voor deze oefening moet een apport worden gebruikt zoals omschreven in het ‘Algemeen
Reglement’.
Bij aanvang van de oefening dient de hond de ‘zitpositie’ in te nemen. Op aanwijzing van de
keurmeester werpt de begeleider ‘het apport’ minstens 10 meter weg in een door de
keurmeester aan te geven richting. De hond dient naast de begeleider te blijven zitten totdat
deze hem, op aanwijzing van de keurmeester, het commando geeft te apporteren. De hond dient
dit direct te doen, om daarna terug te keren naar de begeleider en de voorpositie aannemen. 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 begeleider op
aanwijzing van de keurmeester de hond het commando om de ‘zitpositie’ in te nemen.

Toelichting
•
•
•
•
•

De begeleider mag voor het gooien van ‘het apport’ een wachtcommando geven.
De hond mag zich direct voorbij ‘het apport’ omwenden alvorens dit op te pakken.
Tijdens het apporteren mag de hond niet op ‘het apport’ kauwen of dit overpakken.
Indien ‘het apport’ op minder dan 10 meter van de begeleider valt, zal de keurmeester de
begeleider vragen ‘het apport’ op te halen en opnieuw te werpen.
Laat de hond ‘het apport’ echter op een afstand van minder dan 1 meter van de
begeleider vallen, dan mag deze het oppakken zonder een teken van de keurmeester af
te wachten.

Puntenaftrek volgt wanneer:
•
•
•
•
•
•
•
•

De hond houdbaar inspringt. De oefening kan dan nog met maximaal 7 punten
beoordeeld worden.
De hond niet direct de commando’s van de begeleider opvolgt,
De begeleider de hond aanraakt bij het uitrichten en uitsturen van de hond,
De begeleider instapt bij het uitsturen van de hond,
De begeleider extra commando’s geeft,
De hond met ‘het apport’ niet de ‘voorpositie’ aanneemt,
De begeleider niet wacht op het teken van de keurmeester om ‘het apport’ aan te
pakken,
De hond ‘het apport’ op minder dan 1 meter van de begeleider laat vallen.

Beoordeling met het cijfer 0 volgt wanneer:

• De hond onhoudbaar inspringt.
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9. Omgang begeleider - hond
Coëfficiënt: 1
Gedurende het uitlezen van de chip en alle oefeningen wordt de omgang van de begeleider met
zijn hond beoordeeld. Het is belangrijk dat de hond steunt op zijn begeleider en daar dus ook
steun van ontvangt, waar dat nodig 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.
De basis waar de keurmeester van uitgaat is een 10.
In alle gevallen is de begeleider verantwoordelijk voor zijn hond en het gedrag van zijn hond en
gelden de gedragsregels uit het ‘Algemeen Reglement’.
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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gedrag ten aanzien van andere honden
Blijven liggen 2 minuten in zicht
Volgen aan de voet, aangelijnd
Volgen aan de voet, los
Appel op afstand
Komen op bevel
Plaats sturen
Vlak apport
Omgang begeleider - hond

Coëfficiënt

Max. aantal
punten

1
1
3
4
2
3
2
2
1

10
10
30
40
20
30
20
20
10
190

Min.
verplicht bij
een examen
6
20
15
6
125

Om bij een examen in aanmerking te komen voor het diploma dient een deelnemer in totaal
tenminste 125 punten te behalen. Tevens dient voor de oefeningen 1, 4, 6 en 9 tenminste het
aangegeven verplichte aantal punten te worden behaald.
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