OVERGANGSPROEF VAN A- EN JUNIORS NAAR B-KLAS
ALGEMEEN.
•
•
•
•

Agressie naar andere honden of geleiders: -5 punten algemene houding, bij 2de
maal niet geslaagd.
De geleider krijgt 1 herkansing op 1 niet geslaagde oefening
Met 50/80 en op elke oefening de helft met uitzondering van de apport, mag de
geleider met hond overgaan naar de B-klas
Bij herkansing maximum de helft van de punten.

Volgen aan de leiband (20 punten)
De geleider gaat rechtdoor voor een rij honden en komt rechtdoor achter de rij terug op
een afstand van 1,5m (geen slalom). Na de eerste rechte lijn mag je je hond belonen.
De geleider stopt met de hond aan de voet op de plaats van vertrek. De voet telt niet mee
• Elke meter dat de hond van de geleider weggaat ( -1punt.)
• Gespannen leiband en ruk is niet toegestaan ( -1 punt per ruk en -1 per 2meter
gespannen leiband)
• Men krijgt 2 gratis bij-bevelen daarna -1 per bij-bevel (stem of gebaar)

Houdingen (15punten)
De geleider gaat met zijn/haar hond aan de leiband 2 stappen voorwaarts en zet de
hond in zit
Op bevel van de keurder geeft de geleider eerst het bevel “af “, na teken van de keurder
het bevel “zit “ en vervolgend het bevel “staan”
• 1 bevel per houding ( -1 per bij-bevel)
• Rukken aan de leiband is niet toegestaan
• Max. 2 bij bevelen per houding
• Bij geen beginhouding, verlies van alle punten.
• Je mag max 3 tellen je gebaar aanhouden
• Onder bevel verstaan we mondeling + gebaar
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Oproepen van de hond (10 punten)
De geleider gaat 5 meter van de hond staan, en roept hond op.
• Honden mogen niet vastgehouden worden, maar wel halsband/leiband
aanhouden.
• De oefening begint als de hond zijn houding aanneemt
• De geleider krijgt bij het achterlaten van de hond onbeperkt bij bevelen en mag
achteruitgaan (je mag je hand omhoog doen tijdens de wandeling).
• Er is geen zit-voor nodig, maar is wel toegelaten.
• De geleider verlies 1 punt per bij-bevel
• Honden moeten rechtstreeks naar de geleider komen (punten minder naargelang
de afgelegde weg van de hond)
• Honden worden achtergelaten in een houding naar keuze, maar mogen niet van
houding veranderen ( -1 voor veranderen van houding)
• Verlaat de hond de plaats voor het oproepen, herkansing
• Onder bevel verstaan we mondeling & gebaar

Voorstellen van de hond (5punten)
Gebit van de hond tonen, de hond laten rechtstaan en de keurder de hond laten strelen.

Apporteren (15punten)
Afstand apport 7 meter
De hond vertrekt naar het voorwerp en raapt het op, draait zich om met apport
(8punten)
• Hond moet apport binnen de 5meter brengen
• Per meter dat de hond met het apport van de geleider verwijder blijft 1punt/meter
• Geen zit-voor nodig maar wel toegelaten
• De hond mag aan de lange lijn, keurder houdt deze vast
• De geleider krijgt onbeperkt gratis bij bevelen
• De geleider mag niet naar de hond toelopen (verlies van alle punten) maar mag
wel achteruitlopen (beperkte afstand)
• Indien niet ver genoeg gegooid: herkansing (opnieuw gooien zonder verlies van
de punten).

Ter plaatse blijven (15 punten, 1minuut)
De geleiders staan op lengte van de leiband voor de hond.
• De oefening begint als de hond zijn houding aanneemt
• De hond moet in dezelfde houding blijven ( -1 punt andere houding)
• Elke poot uit de kader -1 punt per poot. Bij 4 poten -> verlies van al de punten
• Per bij-bevel van de geleider: -1punt
• De geleider gaat pas naar de hond toe op teken van de keurder.
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