
 

Overgangsproef “C naar D” 

OEFENING 1: VOLGEN AAN DE LEIBAND (SLALOM)                                              TOTAAL: 15 PUNTEN 
 

▪ Groep van 6 honden met geleider, op 3 meter, naast elkaar aan de voet. De 6 honden 

dienen uitdelfde klas te zijn. 

Uitzondering: Indien er  minder dan 6 honden uit dezelfde klas aanwezig zijn, aanvullen met 

kegels (tot 6). 

▪ Eerst voor de rij door volgen, in normale pas, op ongeveer 1m voor de rij wachtende 

geleiders, 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, door geluid of gebaar: - 1 punt 
Verwijderen van 0,5 of meer: - 1 punt. per stap  
Werken voor bevel van de keurmeester: -2 pnt  
Hond niet aan de voet: -1 punt 
 
  
 

OEFENING 2: VOORSTELLEN HOND                                                                               TOTAAL: 5 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: 10 PUNTEN 
  
Vanuit stilstand. 
 

▪ Af→ ZIT → STAAN→ AF 

 
Elk bijbevel (stem of gebaar) of ruk aan de lijn: -1 punt. 
Te vroeg van houding veranderen: -2ptn. 
Aanraken v/d hond: -10 ptn 
 

OEFENING 4: Terugzenden naar plaats                                                         TOTAAL:  15 PUNTEN 
 

▪ Geleider vertrekt met de hond naar een aangeduide plaats, waarbij de hond correct moet 

volgen. (Midden van een vierkant met 3x3m zijde) 

▪  Geleider geeft aan de hond een teken om de hond duidelijk te maken dat dit zijn plaats is. 

Leiband mag op de grond gelegd worden.  

▪ Geleider geeft het bevel “Af” 

▪ Zowel teken voor plaats als bevel voor “af” worden gegeven op aanduiding van de 

keurmeester.  

▪ Geleider gaat terug naar vertrekpunt 

▪ Op teken van keurmeester hond oproepen in “zit voor”  

▪ Op teken van keurmeester hond aan de voet 



▪ Op teken van keurmeester bevel geven om terug te gaan naar aangeduide plaats,  bevel met 

stem en teken met arm mag bij terugzenden gegeven worden (afstand voor terugzenden is 

10m) 

▪ Eenmaal op zijn plaats aangekomen moet de hond de lighouding aannemen, 1 bevel voor 

lighouding is toegestaan 

▪ Op teken van keurmeester begeeft geleider zich terug naar de hond 

 

Bijbevel, door geluid of gebaar: -1 punt 
Hond verplaatst zich: -1 punt /m (meer dan 4m is verlies van alle punten) 
Na het oproepen slecht komen tot op 2m van geleider: -3 ptn 
Niet aannemen “zit voor”: -1 punt 
Niet aan de voet komen: -1 punt 
Vertrekken van de hond voor bevel:-2 ptn 
Hond gaat niet naar aangeduide plaats: -1 punt/m (meer dan 4m is verlies van alle punten) 
Aanraken van de hond: verlies van alle punten 
Voor de af te leggen weg naar de aangeduide plaats: zie los volgen (idem) 

 

 

 

 

 

OEFENING 5: DOWN                                                            TOTAAL: 10 PUNTEN 
 

▪ Hond aan de voet.  
▪ Op teken van de keurmeester “Bevel af”  
▪ Op teken van de keurmeester, geleider verwijdert zich minimaal 10 meter van de hond. 
▪ Hond moet 2 minuten in af blijven. 

De achterhand moet volledig op de grond en tenminste 1 elleboog moet op de grond 
steunen. 

 
Elk bijbevel: -1 punt 
Aanraken van de hond: verlies van alle punten  
Hond neemt een andere houding aan, maar blijft ter plaatse: - 2 ptn.  
Ter plaatse draaien van de hond, over 180°: -1 punt 
Hond verplaatst zich: 1 pt./meter. 
Hond verplaatst zich meer dan 4 meter: - 10ptn. 
Hond die andere honden gaat storen: verlies van alle punten 

OEFENING 6: OPROEPEN IN ZIT VOOR                    TOTAAL: 15 PUNTEN 
 

▪ Hond aan de voet.  
▪ Los volgen naar een aangeduide plaats (5m) 
▪ Op teken van keurmeester bevel geven voor houding die de hond daar moet aannemen. 

(Vrij te kiezen houding,  moet verschillend zijn dan de houding waarin de hond werd 
gebracht na aankomst op de plaats en tijdens het wachten) 

▪ Geleider begeeft zich naar de aangeduide plaats.  
▪ Onderweg naar de aangeduide plaats mag de geleider omkijken naar de hond,  nog 5 gratis 

bijbevelen geven,  en eventueel achterwaarts weg stappen 
▪ Op teken van de examinator hond in “zit voor” roepen 
▪ Op teken van de examinator hond aan de voet roepen 
▪ Op 3m van de plaats waar de hond achter gelaten wordt,  is een duidelijke markering 

geplaatst. Indien de hond zich verplaatst tot voorbij deze markering voor de geleider op de 
voor hem aangeduide plaats is gekomen, zal deze de hond moeten herplaatsen. Bij 
herkansing is herplaatsen niet meer toegestaan.  
 



 
Elk bijbevel: -1 punt. 
Hond neemt een andere houding aan, maar blijft ter plaatse: - 1 punt 
Bij het achterlaten, verplaatst de hond zich: -1 pt./meter. 
Bij het achterlaten, verplaatst de hond zich meer dan 3 meter: - 10ptn. (herkansen) 
Slechte (scheve) zit voor: -2 ptn. 
Hond te vroeg aan de voet: -2 ptn. 
Langzaam of ongeïnteresseerd naar de geleider komen:-4 ptn (word beoordeeld ten aanzichte van 
het karakter en ras) 
Geleider veranderd van houding:-1 punt 
 

OEFENING 7: VOLGEN IN VRIJHEID                                      TOTAAL: 15 PUNTEN  
 

▪ 40 meter los volgen met op 20 meter een vrij te kiezen keer, met onderweg in tegengang 

een andere geleider kruisen hond aan hond met 2m afstand 

▪ Tempo is normale pas 

▪ Begin en einde, hond aan de voet. 

 
Verwijderen van 0,5M van geleider: -1 punt per overtreding 
Verwijderen van 1m van geleider: -2 ptn per overtreding 
Verwijderen van 2m van geleider:- 3 ptn per overtreding  
Verwijderen van meer dan 3m van geleider: verlies van alle punten 
Aanraken v/d hond: verlies van alle punten (herkansen) 
Hond die andere honden gaat storen: verlies alle punten (herkansen) 
Armen niet vrij of normaal bewegen: -2 ptn 
Werken voor bevel van de keurmeester: - 2 ptn 
Elk bevel,  door geluid of gebaar na vertrek:- 1 punt 
Hond niet aan de voet: -1 punt 
 

OEFENING 8:  APPORT                                                            TOTAAL: 15 PUNTEN 
 

▪ Hond aan de  voet. 

▪ Apport weggooien naar een door de keurmeester aangeduide plaats  (+/- 10m) 

▪ Na het teken van de examinator, mag het bevel gegeven worden om de apport op te halen. 

▪ Hond brengt apport terug naar geleider en dient in een correcte “zit voor” te komen, bevel 

voor “zit voor” mag 1 keer gegeven worden 

▪ Apport aannemen van de hond 

▪ 5 gratis bijbevelen voor terugbrengen apport 

 
 
Hond vertrekt voor het voorwerp op de aangeduide plaats ligt: -2 ptn 
Hond beletten om te vertrekken: - 2 punten 
Hond veranderd van houding voor vertrek maar blijft langs geleider: - 1 punt 
Bijbevel tot vertrek: - 1 punt 
Elk bijbevel,  met geluid of gebaar, na vertrek van de hond:-1 punt 
Apport laten vallen en terug oprapen: -1 punt 
Het voorwerp buiten 3m van geleider neerleggen en niet meer brengen: herkansen 
 

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. 

 


