OVERGANGSPROEF VAN B-KLAS NAAR C-KLAS
ALGEMEEN
•
•
•
•

Agressie naar andere honden of personen: -5 punten algemeen houding, bij 2de
maal niet geslaagd
De geleider krijgt 1 herkansing op 1 niet geslaagde oefening
Met 70/115 en op elke oefening de helft, mag de geleider met hond overgaan
naar de C-klas
Bij herkansing maximum de helft van de punten.

Volgen aan de leiband (20 punten)
De geleider gaat rechtdoor voor een rij honden (hond aan hond) en komt in slalom terug
op een afstand van 1,5m. 7 kegels.
De geleider stopt met de hond aan de voet op de plaats van vertrek. De voet telt 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 1meter
gespannen leiband)
• Per bij-bevel of aanmoediging: -1 punt

Houdingen (10punten)
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 “ dan “ staan”.
• 1 bevel per houding ( -1 per bij-bevel)
• Per houding max.2 bij bevelen
• Rukken aan de leiband is niet toegestaan, verlies van alle punten
• De geleider moet blijven rechtstaan tijdens de bevelen (bukken, wijzen, enz.…
wordt aanzien als bij-bevel: -1)

Oproepen van de hond (15 punten)
De geleider gaat 10 meter van de hond staan, en roept hond op.
Geleider begeeft zich met hond los naar de vertrekplaats en geeft de beginhouding,
oefening begint na het aannemen van de houding.
• Honden mogen niet vastgehouden worden, mogen noch halsband/leiband
aanhouden.
• De oefening begint als de hond zijn houding aanneemt
• De geleider krijgt 3 gratis bij bevelen en mag achterwaarts wegwandelen
• Hond in zit-voor en voet vragen, deze tellen mee.
• Honden worden achtergelaten in een houding naar keuze, maar mogen niet van
houding veranderen ( -1 voor veranderen van houding)
• Honden moeten rechtstreeks naar de geleider komen (punten minder naargelang
de afgelegde weg van de hond)
• Verlaat de hond de plaats voor het oproepen, herkansing

Voorstellen van de hond (5punten)
Gebit van de hond tonen (de 3 kanten), de hond laten rechtstaan en de keurder de hond
laten strelen

Apporteren (15punten)
Afstand apport 10 meter
• De hond brengt de apport tot op 3 meter van de geleider ( -1 punt per meter)
• Laat vallen -1punt /keer
• Geen zit-voor nodig maar wel toegelaten
• De hond mag geen halsband of leiband dragen
• De geleider krijgt 5 gratis bij-bevelen ( -1 per extra bijbevel)
• De geleider mag niet naar de hond toelopen (verlies van alle punten) maar mag
wel achteruit lopen (beperkte afstand)
• Indien niet ver genoeg gegooid: herkansing.

Ter plaatse blijven (10 punten, 1minuut 30)
De geleiders staan op 5 meter van de hond. Hond in houding liggen.
• De oefening begint als het bevel van de houding wordt gegeven
• De hond moet in dezelfde houding blijven ( -1punt andere houding)
• De hond mag max. 3 meter van zijn plaats weggaan ( -1 punt per meter) daarna
verlies van alle punten
• Per bij-bevel van de geleider: -1punt
• De geleider gaat pas naar de hond toe op teken van de keurder.
• De honden mogen noch halsband/leiband aanhouden,

Houding “LIG“ op afstand (10 PUNTEN)
•
•
•
•

Afstand tussen geleider en hond is 5 meter
Per bij-bevel -1punt
Honden die naar hun baasje komen -1 punt per meter
Honden die van houding veranderen tussen het liggen en het ophalen -1 punt

Volgen in vrijdheid (15 PUNTEN)
•
•
•

De geleider plaatst de hond aan de voet. Na bevel van de keurder vertrekt deze
rechtdoor voor een afstand van 10 meter en eindigt met een voet. Dit gebeurt
zonder hals- of leiband.
Per meter dat de hond weggaat van de geleider: -1punt
Volgt de geleider de hond, word dit bestraft naargelang de afgelegde weg

Terugsturen naar de plaats (15 punten)
De hond en de geleider nemen plaats op een afstand van 5m van een vooraf aangeduide
plaats. De geleider vertrekt met de hond naar die plaats. Daar aangekomen geeft de
geleider aan de hond het bevel om te «af» (1 bevel toegelaten). Alvorens de houding “af”
te bevelen mag de geleider de hond op een behoorlijke wijze duidelijk maken dat dit zijn
plaats betreft. De geleider gaat terug naar het vertrekpunt en roept de hond op in “zit
voor” (1 bevel) en in “voet”. Vervolgens wordt de hond teruggestuurd naar de plaats. Er
worden 5 punten toegekend voor het oproepen ( in zit-voor en voet) en 10 punten voor
het terugsturen. Er wordt steeds gewerkt op teken van de keurder. De hond krijgt 30
seconden om terug naar zijn plaats te gaan. De geleider stelt zich steeds op met het
aangezicht naar de hond.
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is aftrek van punten (-1 punt per meter) voor het terugsturen van zodra de
hond meer dan 1m van de plaats verwijderd is.
Meer dan 4 meter betekent verlies van alle punten
De geleider dient tijdens het terugsturen op zijn plaats te blijven staan
Bijbevel -> -1 punt
Niet komen in zit voor: -1 punt (mag beetje scheef zijn)
Niet komen aan de voet: -1 punt (mag beetje scheef zijn)
Verandering van houding na het aannemen van de lighouding op de plaats: -2 pt
(éénmalig).
Vroeg tijdig vertrek: -2 punten

