
Overgangsproef “B naar C” 

OEFENING 1: SOCIABILITEIT                                                            TOTAAL: 15 PUNTEN 
 

▪ Groep van 7 honden met geleider, op 3 meter, naast elkaar aan de voet. De 5 honden 

dienen uitdelfde klas te zijn. 

Uitzondering: Indien er  minder dan 7 honden uit dezelfde klas aanwezig zijn, aanvullen met 

kegels (tot 7). 

▪ 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/stap.  
Elk bijbevel of ruk aan de lijn: - 2 ptn. 
Verwijderen van 1 M of meer: - 2 ptn. per stap  
  
 

OEFENING 2: 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 3: HOUDINGEN                                         TOTAAL: 15 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: -15 ptn 
 

OEFENING 4: AF OP AFSTAND                                                            TOTAAL: 10 PUNTEN 
 

▪ Hond aan de voet. Bevel tot blijf geven. 
▪  zich ± 3 a 4 m. van de hond verwijderen, omdraaien (5 tellen wachten) en dan bevel AF 
▪ Hond moet 5 sec. blijven liggen. 

 
Hond gaat te snel in af. -5 ptn. 
Elk bijbevel: -2 ptn. 
Hond gaat niet in af: -10 ptn. 
Hond die andere honden gaat storen: -10 ptn. 

 

 

 

 

 



OEFENING 5: DOWN                                                             TOTAAL: 10 PUNTEN 
 

▪ Hond aan de voet.  
▪ Bevel af en blijven. 
▪ Geleider verwijdert zich minimaal 5 meter van de hond. 
▪ Hond moet 1 minuut in af blijven. 

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, maar blijft ter plaatse: - 2 ptn.  
Hond verplaatst zich: 1 pt./meter. 
Hond verplaatst zich meer dan 3 meter: - 10ptn. 
Hond die andere honden gaat storen: -10 ptn. 
 

OEFENING 6: OPROEPEN IN ZIT VOOR                      TOTAAL: 15 PUNTEN 
 

▪ Hond aan de voet.  
▪ Bevel af of staan en blijven. 
▪ Geleider verwijdert zich 10 meter van de hond. 
▪ Op teken van de examinator, wordt de hond in zit voor geroepen. 
▪ Op teken van de examinator (na 5 sec.), wordt de hond aan de voet geroepen. 

 
Elk bijbevel: -2 ptn. 
Hond neemt een andere houding aan, maar blijft ter plaatse: - 2 ptn.  
Bij het achterlaten, verplaatst de hond zich: 1 pt./meter. 
Bij het achterlaten, verplaatst de hond zich meer dan 3 meter: - 10ptn. 
Hond die andere honden gaat storen: -15 ptn. 
Slechte zit voor: -2 ptn. 
Hond te vroeg aan de voet: -2 ptn. 
 

OEFENING 7: VOLGEN IN VRIJHEID                                        TOTAAL: 15 PUNTEN  
 

▪ 40 meter los volgen met op 20 meter een vrij te kiezen keer. 
▪ 2 ritmeveranderingen: GEWONE PAS en LANGZAME PAS. 
▪ Begin en einde, hond aan de voet. 
▪ Afstand hond-geleider. De hond moet binnen de meter blijven. 
▪ Stem mag gebruikt worden. Wordt niet aanzien als bijbevelen. 

 
Verwijderen van 1 M of meer: - 2 ptn. per stap 
Aanraken v/d hond: -15 ptn. 
Aangeduide weg wordt niet gevolgd: -15 ptn. 
Hond die andere honden gaat storen: -15 ptn. 
 

OEFENING 8:  APPORT                                                              TOTAAL: 10 PUNTEN 
 

▪ Hond aan de  voet. 
▪ Apport 3 à 5 m. weggooien 
▪ Na het teken van de examinator, mag het bevel gegeven worden om de apport op te halen. 
▪ Aanmoedigingen om apport op te halen, worden niet aanzien als bijbevelen. 

 
Geïnteresseerd naar voorwerp = 6 ptn. 
Oprapen = 8 ptn. 
Terugbrengen = 10 ptn.  
Hond vertrekt te vroeg: - 2 ptn. 

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



 


