Overgangsproef “A naar B”
OEFENING 1: VOLGEN AAN DE LIJN
▪

▪

TOTAAL: 20 PUNTEN

Groep van 5 honden met geleider, op 3 meter, naast elkaar aan de voet. De 5 honden
dienen uitdelfde klas te zijn.
Uitzondering: Indien er minder dan 5 honden uit dezelfde klas aanwezig zijn, aanvullen
met kegels (tot 5).
Eerst voor de rij door volgen en dan slalommend terugkeren en eindigen met de hond aan
de voet.

Hond die het samengaan verstoort (hinderen, springen,…): -2 ptn.
Hond hangt in de lijn: - 2ptn. per stap
Elk bijbevel of ruk aan de lijn: - 2 ptn.
Verwijderen van 1 M of meer: - 2 ptn. per stap

OEFENING 2: HOUDINGEN

TOTAAL: 20 PUNTEN

Vanuit stilstand.
▪

ZIT → AF → ZIT → STAAN

Elk bijbevel of ruk aan de lijn: -2 ptn.
Te vroeg van houding veranderen: -2ptn.
Verplaatsen: -1pt/meter
Aanraken v/d hond: -20 ptn

OEFENING 3: VOLGEN AAN DE LIJN
▪
▪
▪

TOTAAL: 20 PUNTEN

40 meter volgen aan de lijn met op 20 meter een vrij te kiezen keer.
3 ritmeveranderingen LANGZAAM, GEWONE PAS en LICHTE LOOPPAS
Begin en einde, hond aan de voet.

Hond hangt in de lijn: - 2ptn. per stap
Elk bijbevel of ruk aan de lijn: - 2 ptn.
Verwijderen van 1 M of meer: - 2 ptn. per stap

OEFENING 4: HANDELBAARHEID + CHIP READEN
▪
▪

TOTAAL: 10 PUNTEN

VOET → tanden laten zien (vlot laten gebeuren)
STAAN → rustig blijven tijdens het chip readen en zich laten aanraken. (hoofd mag
vastgehouden worden)
*** geen agressie of angst tonen***

OEFENING 5: DOWN
▪

TOTAAL: 10 PUNTEN

Hond moet 15 sec. in af blijven.
Minimale afstand hond-geleider is 1 meter. Je mag zowel voor, als langs de hond gaan
staan.
De achterhand moet volledig op de grond en tenminste 1 elleboog moet op de grond
steunen.

Elk bijbevel: -2 ptn.
Aanraken van de hond: -10 ptn.
Hond neemt een andere houding aan: - 10ptn.

OEFENING 6: MEELOKKEN
▪

TOTAAL: 10 PUNTEN

Hond in VOET, op 1,50 m. proberen mee te lokken (stem en gebaar).

Elk bijbevel of ruk aan de lijn: - 2 ptn.

OEFENING 7: APPORT
▪

TOTAAL: 10 PUNTEN

Hond aan de voet, de leiband lang en uit slip, apport 3 à 5 m. weggooien

Geïnteresseerd naar voorwerp = 6 ptn.
Oprapen = 8 ptn.
Terugbrengen = 10 ptn.

Bevuilen terrein wordt bestraft!
“Plasje” - 3 punten en een “een hoopje” -5 punten op het totaal aantal punten.

Min. 50 % per oefening

Min. 60 % op de ganse proef

Max. 1 herkansing op 1 oefening voor de helft van de punten.

