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Inleiding
FCI-Obedience training leert een hond samenwerken met de handler op een
gecontroleerde manier. De nadruk moet liggen op het opbouwen van een goede
verstandhouding tussen hond en handler en op het bereiken van een grote
bereidheid van de hond om commando's op te volgen, zelfs op afstand van de
handler. Handler en hond moeten een goede algemene band tonen.
In 2019 heeft Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie besloten om zich te gaan richten op
het niveau FCI-Obedience in de vorm van Gedrag & Gehoorzaamheid (GG) niveau één, twee en
drie (1, 2 of 3). Het doel is om vooral op een leuke manier voor hond en Handler, de hondensport
te bedrijven. Het is vooral niveaugericht en niet bedoelt om aan (internationale) wedstrijden mee
te doen.
Om daar te komen wordt de Obedience Basiscursus gebruikt als schakel tussen de
basiscursussen en Gedrag & Gehoorzaamheidscursussen. Het is een cursus waar eigenaren kunnen
proeven aan het GG niveau maar ook lange tijd op een leuke manier met hun hond kunnen blijven
trainen, zonder persé door te hoeven stromen naar de GG1.
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Algemene bepalingen
1. Minimale leeftijd van de hond om te starten met de cursus GGB is 1 jaar.
2. Om te starten in de volgende cursus moet het examen worden afgerond met het minimale
aantal punten.
3. Honden die agressief gedrag vertonen ‘onbetrouwbaar zijn’ kunnen niet starten aan de GG.
4. Een hond die op enig moment tijdens het examen (voor, tijdens of na de eigen oefeningen)
een andere hond of deelnemer bijt of probeert te bijten of aanvalt of probeert aan te vallen,
zal worden gediskwalificeerd.
5. Bij diskwalificatie wordt geen cijferlijst uitgereikt en wordt een eventueel gelopen examen
als niet gelopen beschouwd.
6. Loopse teven kunnen deelnemen aan de examens waarbij ze als laatste starten. Loopse teven
mogen zich niet op het terrein of in de directe omgeving begeven totdat alle andere honden
het examen hebben voltooid.
7. Het is niet toegestaan om honden fysiek te straffen. Bij constatering hiervan wordt de
betreffende deelnemer onmiddellijk gediskwalificeerd.
8. Alleen standaard halsbanden zijn toegestaan (met gesp op clip).
9. Alle middelen om de hond beperkingen op te leggen zijn niet toegestaan.
10. De deelnemer dient de hond aan zijn linkerzijde bij zich te hebben tijdens en tussen de
oefeningen, tenzij de oefening anders voorschrijft. Ingeval van een lichamelijke beperking
van de deelnemer is het toegestaan om de hond aan de rechterzijde bij zich te hebben
gedurende en tussen de oefeningen.
11. Iedere uitzondering of buitengewone voorziening mag nooit leiden tot verstoring of afleiding
voor de andere deelnemers en honden. Bijvoorbeeld, bij deelname met een rolstoel dient
tijdens de groepsoefeningen de deelnemer met de rolstoel als eerste of als laatste te
worden geplaatst.
12. Tijdens de groepsoefeningen van GGB is het minimum aantal honden drie en het maximum
aantal honden zes. Eventueel maximaal twee keer zeven.

Materialen
Apporteer materiaal blok of dummy
Dit wordt door de handler zelf meegenomen.
Markeringsmaterialen waarmee de cirkels en vierkanten kunnen worden gemarkeerd op het veld.
Markeringspunten, bollen en pionnen waarmee de start en einde van een oefening kunnen worden
gemarkeerd, evenals de posities waar handelingen plaats moeten vinden, zoals bijvoorbeeld
keerpunten enz. Alle markeringen moeten geschikt zijn. Dat wil zeggen dat ze duidelijk zichtbaar
moeten zijn, zowel in grote als in kleur, voor zowel de hond, de handler, de keurmeester als de
ringmeester.
Bijvoorbeeld, de pionnen op de hoeken van het vak dienen duidelijk zichtbaar te zijn, maximaal 15
centimeter hoog en in kleur te contrasteren.

PROMOVEREN
256 – 320 punten (80%) Uitmuntend, door naar de GG1 of op voor meer punten 🙂
225 – 255,9 punten (70%) Zeer goed, door naar de GG1 (Internationaal is dit niet genoeg om
door de stromen)
224 of minder punten Geen kwalificatie
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Om te kunnen starten aan de GG1 moet de deelnemer de GBC Uitstekend hebben afgerond.
Tevens moet de hond voor het commando ‘Negeren van andere honden’ en ‘Komen op bevel’
minimaal een 🙂 halen.
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HET UITVOEREN EN BEOORDELEN VAN DE OEFENINGEN
De richtlijnen en bepalingen voor het uitvoeren en beoordelen van de oefeningen, bestaan uit
A.
Een algemeen deel dat betrekking heeft op het uitvoeren en beoordelen van alle
oefeningen in de klassen B, 1, 2 en 3.
B.
Een deel dat het uitvoeren en beoordelen van de individuele oefeningen beschrijft.
Deze algemene richtlijnen en bepalingen zijn van toepassing op het uitvoeren en beoordelen van
alle oefeningen, tenzij anders vermeld bij de individuele oefeningen. Indien een incident
plaatsvindt die niet omschreven staan in deze reglementen beslist de jury.
Het is niet mogelijk tegen deze beslissing in beroep te gaan.
De hond wordt gewaardeerd in een puntenschaal van:
0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10.
Diskwalificatie leidt tot afbreken van de wedstrijd voor de betreffende hond. Alle
behaalde punten vervallen. De hond mag de resterende oefeningen niet afmaken.
Indien een oefening wordt afgebroken ontvangt de hond geen punten voor de
betreffende oefening. De hond mag de resterende oefeningen voortzetten.

Uitvoering van de oefeningen
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

De keurmeester kan de volgorde van de oefeningen bepalen. De volgorde moet gelijk zijn voor
alle deelnemers.
Iedere oefening start en eindigt met de hond in de startpositie. De startpositie is wanneer
de hond aan de linkerzijde naast de handler zit.
De handler loopt in normale pas bij alle oefeningen, met uitzondering van de oefening los
volgen. Tijdens het los volgen kunnen langzame- en versnelde pas worden verlangd.
Alle oefeningen beginnen nadat de ringmeester de combinatie naar de uitgangspositie van de
oefening heeft geleid, de hond in de startpositie zit en ringmeesters aankondigt “de oefening
begint” of “de oefening start”.
De handler commandeert de hond in de startpositie bij het uitgangspunt van de oefening en
moet in zeer korte tijd klaar zijn om de oefening uit te voeren. De handler moet met de hond
klaar staan in de startpositie, zeer kort na het bereiken van het startpunt van de oefening.
Alle oefeningen eindigen wanneer de ringmeester dit aangeeft met het commando “einde
oefening”.
Tenzij anders vermeld, geeft de ringmeester bij ieder onderdeel van iedere oefening aan,
wanneer de handler zijn hond moet commanderen, zelfs indien dit niet expliciet vermeld
staat bij de oefening.
De handler beslist zelf of hij een tweede commando zal geven en wanneer hij dit commando
geeft.
De in deze reglementen genoemde aanwijzingen die de ringmeester geeft, zijn slechts
voorbeelden. Het is belangrijk dat de aanwijzingen van de ringmeester duidelijk en
begrijpelijk zijn voor de handler.
Het is niet toegestaan de hond voor of tijdens een oefening te richten (anders dan is
toegestaan voor de betreffende oefening). In geval van richten wordt de oefening met nul
punten gewaardeerd.
De handler mag de ring betreden met de hond aangelijnd. Tijdens de oefeningen moet de
handler de riem uit het zicht van de hond opbergen. Het is ook toegestaan dat de handler de
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

riem achterlaat bij de ingang van de ring. De hond mag na afloop van de oefeningen weer
worden aangelijnd voor het verlaten van de ring.
Tussen de oefeningen dient de hond aan de linkerzijde van de handler mee te lopen. De hond
hoeft hierbij niet te volgen, maar moet wel onder controle zijn. Indien er een vertraging
optreedt tussen de oefeningen mag de handler de hond in de “af” positie commanderen. De
hond mag echter niet vanuit deze positie worden geroepen bij het voorzetten van de
oefeningen. De handler moet terug naar de hond om de hond op te halen voor de volgende
oefening.
Tijdens een oefening beweegt de deelnemer zich op een natuurlijke manier en in rechte
lijnen. Overdreven lichaamsbewegingen, signalen of lichaamstaal en onnatuurlijke bewegingen
geven puntenaftrek. Rechter en linker wendingen dienen in hoeken van 90° te worden
uitgevoerd.
Keertwendingen dienen in een hoek van 180° te worden uitgevoerd. Bij keertwendingen loopt
de deelnemer in ongeveer dezelfde lijn terug als de oorspronkelijke heengaande lijn.
Bij oefeningen waarbij de handler de hond voorbij moet lopen, mag de afstand tussen handler
en hond niet meer dan 0,5 meter bedragen, tenzij anders aangegeven bij de betreffende
oefening. De handler mag de hond naar eigen keuze links of rechts passeren, tenzij expliciet
aangegeven bij de betreffende oefening.
Alle aanwijzingen met betrekking tot een richting (“links” of “rechts”) dienen te worden
gegeven vanuit het oogpunt van de handler (b.v. aangelijnd volgen, los volgen en
richtingapport). Bij groepsoefeningen wordt er van links naar rechts gewerkt uitgaande van
het voor de hond staan nr1 staat links en de laatste bij de groepsoefening rechts.
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
Het is niet toegestaan om de hond aan te raken tijdens een oefening. In voorkomend geval
wordt de oefening met nul punten gewaardeerd. Na afloop van een oefening is het toegestaan
de hond een geringe beloning te geven (bijvoorbeeld door te zeggen “goed gedaan-goed
gedaan” of het geven van een schouderklopje).
Speeltjes of voertjes zijn zowel tijdens als tussen de oefeningen niet toegestaan in de ring.
Indien de keurmeester constateert dat de deelnemer een speeltje of voer bij zich draagt of
gebruikt in de ring, volgt diskwalificatie.
Bij oefeningen met richting sturen is het de handler niet toegestaan om de hond de richting
aan te wijzen of de hond aan te raken bij de uitgangspositie. Indien dit wel gebeurt dan
wordt de oefening met nul punten gewaardeerd.
In geval van overmatige beloning, enthousiast springen, spelen, springen in de armen van de
deelnemer, draaien tussen de benen van de deelnemer etc., zal de keurmeester de deelnemer
een waarschuwing geven en:
Bij GG1 en GG2 volgt puntenaftrek voor algemene indruk
Bij GG3 zal de keurmeester een gele kaart geven
Bij een tweede waarschuwing volgt diskwalificatie in alle klassen.
De keurmeester kan een oefening afbreken indien de hond duidelijk toont niet in staat te
zijn om de oefening uit te voeren of duidelijk toont de commando’s van de handler niet op te
volgen. In dat geval zal de oefening met 0 punten worden beoordeeld.
De keurmeester kan een hond uitsluiten van verdere deelname indien de hond niet normaal
functioneert of als de hond overlast veroorzaakt door aanhoudend blaffen of janken.
In geval van blaffen of janken tijdens een oefening zullen punten in mindering worden
gebracht voor de betreffende oefening.
In geval van blaffen of janken kan de keurmeester eerst waarschuwen en:
Worden punten in mindering gebracht voor algemene indruk.
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24. De hoogte van alle hoogtesprongen mag niet meer zijn dan ongeveer de schofthoogte van de
hond. De hoogte van de hoogtesprongen dient per hond te worden aangepast. De in te stellen
hoogte wordt bepaald door de schofthoogte van de hond, afgerond naar het dichtstbijzijnde
tiental. (50-54 cm springt 50, 55-60 cm springt 60).

Volgwerk
25. De oefening “volgen” wordt uitgevoerd zonder riem.
26. De los volgende hond dient de handler vrijwillig te volgen aan de linkerzijde met de schouder
ter hoogte van de knie van de handler in een rechte lijn, parallel aan de handler. De handler
dient zijn armen en benen normaal te bewegen tijdens de oefening.
27. De handler maakt bij keertwendingen (180° draai) naar keuze een links-omkeert of een
rechts-om-keert. Een zogenaamde Duitse draai is eveneens toegestaan waarbij de hond zeer
dicht achter om de handler draait. Bij keertwendingen dient de handler in ongeveer dezelfde
lijn terug te keren als de oorspronkelijke heengaande lijn.
28. Bij linker en rechter wendingen dient de handler een hoek van 90° te maken. De handler mag
zijn hoofd en schouders niet draaien of andere lichaamstaal gebruiken en mag geen signalen
geven met zijn voeten.
29. Een commando mag worden gegeven bij iedere start, bij het wijzigen van de snelheid, bij het
uitvoeren van de pasjes en bij wendingen en keertwendingen vanuit de startpositie.
30. Wanneer de handler halt houdt dient de hond onmiddellijk de startpositie in te nemen zonder
commando.

Commando’s en handsignalen
31. De beschreven commando’s in dit reglement zijn slechts voorbeelden. Andere (korte)
woorden zijn eveneens toegestaan.
32. Het commando “volg” mag worden gegeven bij iedere start en het commando “blijf” is
toegestaan bij oefeningen waarbij de handler de hond verlaat of wegdraait bij de hond.
33. Commando’s zijn verbaal. In sommige gevallen mogen verbale commando’s worden vervangen
door of mogen verbale en handsignalen gelijktijdig worden gegeven. Indien dit is toegestaan
staat dit vermeld bij de betreffende oefening. Wanneer handsignalen worden gebruikt
moeten deze kort zijn en mogen niet langer duren dan het verbale commando. Overige
lichaamstaal is niet toegestaan. Handsignalen mogen naar keuze met 1 of met 2 handen
worden gegeven. Bij oefeningen waarbij verbale commando’s of handsignalen zijn toegestaan,
moet de handler de keurmeester vooraf laten welke hij zal gebruiken. Dit is niet nodig bij
oefeningen waarbij het gebruik van verbale commando’s mag worden gecombineerd met
handsignalen.
34. Met “lichaamstaal” wordt bedoeld iedere beweging van het lichaam, anders dan normaal
voortbewegen of handsignalen, zoals draaien of buigen van het lichaam, draaien of buigen van
het hoofd of de schouders, en het geven van signalen met de voeten. Al deze lichaamstaal zal
leiden tot puntenaftrek, afhankelijk van de ernst en de situatie.
35. Indien de handler zich verplaatst tijdens de oefening, anders dan is toegestaan voor het
uitvoeren van de oefening, wordt de oefening beoordeeld met 0 punten.
36. Handsignalen zijn nooit toegestaan wanneer de hond zich in de startpositie bevindt. Dit
wordt bestraft met 2-4 punten aftrek, afhankelijk van de hoeveelheid, de duur en de
situatie. Indien bovendien lichaamstaal wordt gebruikt volgt aanvullende puntenaftrek.
Bij oefeningen waarbij de hond in een richting moet worden gestuurd is een verbaal
commando gecombineerd met een handsignaal toegestaan, mits de hond op afstand is. Dit is
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in de tekst aangeduid met “[ ]”. Het betreft hier de deeloefeningen of oefeningen: Om de
pion sturen, richting sturen naar een cirkel of vak en bij het richtingapport. Er mogen geen
punten in mindering worden gebracht voor het gelijktijdige gebruik van een verbaal
commando en een kort handsignaal, alleen bij het gebruik van extra commando’s extra
richting aanwijzingen.

Komen-op-bevel en apporteeroefeningen
37. Bij alle oefeningen waarbij de hond op commando van afstand naar de handler moet komen,
mag de naam van de hond worden gebruik in combinatie met het commando. De naam en het
commando moeten in dit geval direct achter elkaar worden uitgesproken, zodat niet de indruk
wordt gewekt dat er twee commando’s worden gegeven. Het is ook toegestaan om alleen de
naam van de hond te gebruiken.
38. Tijdens het komen-op-bevel en de apporteer oefeningen is het toegestaan de hond direct de
startpositie in te laten nemen of de hond voor de handler te laten zitten. Bij het voorzitten
moet de hond vervolgens snel op commando (na aanwijzing van de steward) de startpositie
innemen waarbij hij de handler kortbij passeert. Dit geldt tevens voor de oefening sprong
over de horde.
39. De keurmeester hoeft niet vooraf geïnformeerd te worden of de hond direct de startpositie
inneemt of dat de hond eerst voor de handler zit. Wanneer de oefening vloeiend en correct
wordt uitgevoerd wordt het volledige puntenaantal toegekend ongeacht wat de intentie was.
40. Wanneer een apporteerblok per ongeluk op een onbedoelde plaats is gegooid (uit de ring rolt,
op een plaats ligt waar het voorwerp niet opgepakt kan worden of niet ver genoeg is gegooid)
moet het apporteerblok opnieuw worden gegooid. Dit leidt automatisch tot 2 punten aftrek.
Wanneer het apporteerblok voor een tweede keer niet correct is gegooid wordt de oefening
beoordeeld met 0 punten.
41. Het is niet toegestaan om de hond het voorwerp/apporteerblok vast te laten houden voor de
oefeningen. Wanneer dit gebeurt, kan maximaal 5 punten behaald worden.

Beoordelen van de oefeningen
42. Het beoordelen van de oefening begint op het moment dat de handler de positie heeft
ingenomen op de daartoe aangewezen plaats, de hond de startpositie inneemt en de steward
“start oefening” aankondigt. De beoordeling van de oefening eindigt op aanwijzing van de
steward “einde oefening” of “dank u wel”.
43. Alle afwijkingen ten opzichte van het ideaalbeeld leiden tot puntenaftrek: alle extra
commando’s, dubbele commando’s, lichaamstaal, afwijkingen in de startpositie, afwijkingen
van parallel volgen etc.
44. Het is belangrijk dat de hond enthousiast en gewillig de commando’s opvolgt.
45. Bij de beoordeling van de snelheid van de hond, moet het ras in aanmerking worden genomen.
Het ideale beeld is niet voor alle rassen gelijk. Indien de hond onmiddellijk reageert op zijn
commando’s en toont dat hij deze wil opvolgen, beweegt op een voor het betreffende ras
bekende wijze, de hond toont dat hij weet waar hij mee bezig is, moet worden gewaardeerd
met de volle punten, indien er geen andere onvolkomenheden worden geconstateerd.
46. De algemene regel is dat voor een tweede commando 2 punten in mindering worden gebracht
en bij een derde commando, de oefening (of een deel ervan) als onvoldoende wordt
beoordeeld. Bij de oefeningen waarbij de hond gestuurd wordt en bij de oefeningen posities
op afstand, worden 1 – 2 punten in mindering gebracht wanneer een tweede commando wordt
gegeven. (zie de beschrijvingen bij de oefeningen).
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47. Alle vormen van bestraffing van de hond leiden tot diskwalificatie.
48. Indien de handler de hond aanraakt tijdens een oefening, wordt de oefening met nul punten
gewaardeerd. De keurmeester kan hiervoor de gele kaart tonen.
49. Indien het aanraken tijdens of tussen de oefeningen gebeurt en dit contact met de hond
gezien kan worden als bestraffing volgt diskwalificatie.
50. Indien de hond niet de startpositie inneemt bij een oefening, wordt de oefening beoordeeld
met 0 punten.
51. Indien de hond aan het einde van de oefening niet de startpositie inneemt, kunnen niet meer
dan 7 punten worden behaald.
52. Indien de hond niet rustig naast de handler zit bij de start van de oefening, kunnen niet
meer dan 8 punten worden toegekend.
53. Indien de handler zijn voeten verplaatst tijdens de oefening, ontvangt hij geen punten.
54. Indien de hond de deelnemer (licht) aanraakt bij het komen tijdens het komen-op-bevel of
apporteeroefeningen en voor de handler gaat zitten, of bij het innemen van de startpositie,
worden 1-2 punten in mindering gebracht. Indien de hond (zwaar) aanstoot, kunnen niet meer
dan 7 punten worden behaald.
55. Een hond die blaft of jankt (ook incidenteel) tijdens de oefening, krijgt hiervoor
puntenaftrek. In geval van incidenteel blaffen, kan niet meer dan 7 punten worden behaald.
Indien het blaffen extreem en continue doorgaat wordt de oefening met nul punten
gewaardeerd. Ook als er sprake is van een korte blaf aan het begin (of einde) van de
oefening, kan een uiting zijn van enthousiasme, wordt minimaal 1 punt in mindering gebracht.
Indien de hond continue blaft en dit zich herhaalt in meerdere oefeningen, volgt
diskwalificatie. Hetzelfde geldt voor janken.
56. Het onder controle houden van de hond door hem aan zijn halsband vast te houden, leidt tot
een waarschuwing en tot puntenaftrek voor algemene indruk.
57. Indien de hond zijn behoefte (ook plassen) doet in de ring:
Gedurende de oefening => Oefening = 0 punten en “Algemene indruk” = 0 punten.
Tussen de oefeningen => “Algemene indruk” = 0 punten

Anticiperen op het commando of vroegtijdig starten van oefening
58. Een hond die anticipeert bij de start van een oefening (niet rustig blijft zitten, opstaat,
maar geen stappen verzet), kan niet meer dan 8 punten behalen.

Verlaten van de ring of handler door de hond
Verlaten van de ring
59. Indien de hond de ring, tijdens of tussen de oefeningen, ongecontroleerd verlaat, mag de
handler de hond tweemaal roepen. Indien de hond terugkeert, wordt het programma
voortgezet en volgt een aantekening bij de “algemene indruk” en volgt dienovereenkomstig
puntenaftrek (max. 5 pt) . De betreffende oefening wordt met nul punten gewaardeerd.
Indien de hond de ring voor een 2de keer ongecontroleerd verlaat, volgt diskwalificatie.
Verlaten van de handler zonder de ring te verlaten
60. Indien de hond de handler, tijdens of tussen de oefeningen, ongecontroleerd verlaat, mag de
deelnemer de hond tweemaal roepen. Indien de hond terugkeert, wordt het programma
voortgezet en volgt een aantekening bij de “algemene indruk” en volgt dienovereenkomstig
puntenaftrek (max 5 pt). De betreffende oefening wordt met nul punten gewaardeerd.
Indien de hond de handler nogmaals ongecontroleerd verlaat, volgt diskwalificatie.
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Apporteeroefeningen
61. Laten vallen van het apporteerblok/voorwerp:
Indien de hond het apporteerblok laat vallen en op eigen initiatief weer oppakt, kunnen
maximaal 7 punten worden toegekend.
Indien een extra “apport” commando gegeven moet worden voordat de hond het gevallen
apport oppakt, kunnen maximaal 5 punten worden toegekend.
Indien de hond het apport laat vallen en de handler pakt dit op zonder van zijn positie te
komen, kunnen maximaal 5 punten worden toegekend mits de hond wel de startpositie correct
inneemt. Indien het apport is gevallen door toedoen van de handler (bijvoorbeeld na het “los”
commando), worden maximaal 7 punten toegekend.
62. Bijten en/of kauwen op het apporteerblok/voorwerp:
Bijten of kauwen op het apporteerblok/voorwerp wordt bestraft door 2 – 3 punten aftrek.
Indien de hond overmatig kauwt zijn er niet meer dan 5 punten te behalen. Bij extreem
kauwen en/of het doorbijten van het apporteerblok worden geen punten toegekend.
Indien de hond het apporteerblok/voorwerp eenmaal overpakt om een betere grip te krijgen
mogen geen punten in mindering worden gebracht.
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REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN EN BEOORDELEN VAN
DE INDIVIDUELE OEFENINGEN.
PROGRAMMA Gedrag en Gehoorzaamheid Basis
Oefening
1 Negeren van andere honden
2 1 minuut af in zicht
3 Los volgen
4 Komen op bevel
5 Rond een pion sturen
6 Zit, Sta of Af tijdens volgen
7 Vlak apport
8 Aansluiten vanuit zit positie
9 Posities op afstand
10 Vak zenden
11 Algemene indruk
Totaal

Coëfficiënt
2
3
4
3
3
2
4
3
3
3
2
32

Punten
20 *
30
40
30 *
30
20
40
30
30
30
20
320

* Om voor een kwalificatie in aanmerking te komen moet men voor de oefeningen 1 en 4 ten
minste 5 punten behalen.

- OEFENING B.1 NEGEREN VAN ANDERE HONDEN
Coëfficiënt 2
Commando’s: “Ga je mee”
Uitvoering:
De combinaties staan in een rij opgesteld, met een tussenruimte van 2 - 3 meter, de honden
aangelijnd zittend naast de handlers. Startend bij nummer 1 gaan de combinaties om de beurt
voor en achterlangs de opgestelde rij. De hond hoeft hierbij niet te “volgen”, maar dient vrij
meelopend (lus in de lijn) naast de handler te lopen. De afstand tussen de passerende hond en de
zittende hond moet zodanig zijn dat deze niet bij elkaar kunnen komen (2X riemlengte). De te
lopen lijnen worden met pionnen gemarkeerd. Het noemen van de naam bij de start, is toegestaan.
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Toelichting.
Het aantal beschikbare honden voor deze oefening bedraagt minimaal 3;
Het gedrag van de honden moet normaal vriendelijk of onverschillig zijn;
Het gedrag mag niet vijandig of hinderlijk zijn;
Honden die uitvallen naar andere honden worden gediskwalificeerd en van verdere
deelname uitgesloten;
Er wordt meegelopen zonder dat de hond trekt aan de lijn. Het is dus geen volgoefening.
Puntenaftrek kan volgen, indien
de lijn tijdens deze oefening strak komt te staan;
de zittende honden onrust vertonen.
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond meegesleept wordt aan een strakke lijn;
de hond uitvalt of op enigerlei wijze agressie vertoont. Hierbij volgt tevens
diskwalificatie.
Indien voor deze oefening een onvoldoende wordt behaald, kan de deelnemer niet doorstromen
naar de GG1.

- OEFENING B.2 1 MINUUT LIGGEN IN ZICHT
Coëfficiënt 3
Commando’s: “Af”, “Blijf”, “Zit”
Uitvoering:
De combinaties staan met een tussenruimte van ongeveer 2 - 3 meter in een rechte lijn naast
elkaar opgesteld, de honden zittend naast de handlers.
Op aanwijzing van de steward maken de handlers de riem los. Op een volgende aanwijzing van de
steward geven de handlers om beurten de hond het commando te gaan liggen. De hond dient
zonder te aarzelen het commando op te volgen en recht naast de handler te gaan liggen. Op
aanwijzing van de steward geven de handlers de hond een laatste commando en verlaten de hond,
met medeneming van de riem en zonder achterlating van andere voorwerpen bij de hond (deze
moet de halsband omhouden), in een door de steward aangegeven richting. Vervolgens stelt hij
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zich, op een afstand van ca. 20 meter in zicht voor de hond op, gedurende 1 minuut. De tijd gaat
in als de laatste handlers op de aangewezen plaats zijn aangekomen. Na 1 minuut, op aanwijzing
van de steward keren de handlers terug en gaan daarna op aanwijzing van de steward naast de
hond staan. Op aanwijzing van de steward geven de handlers om beurten, in omgekeerde
volgorde, de hond het commando te gaan zitten en wordt de hond aangelijnd. De steward geeft
hierna aan dat de oefening is afgelopen.
Toelichting.
Na het laatste commando blijf/wacht mag géén extra commando worden gegeven;
Indien een hond gaat lopen dient deze zwijgend te worden aangelijnd en meegenomen;
Puntenaftrek kan volgen, indien
de hond gaat liggen/zitten op het commando van een ander;
een te luid commando wordt gegeven.
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond zijn positie wijzigt (bijvoorbeeld gaat zitten of staan);
de hond meer dan 1X zijn lichaamslengte kruipt of loopt.

- OEFENING B.3 LOS VOLGEN
Coëfficiënt 4
Commando’s: “Volg”
Uitvoering:
De hond moet links, in een goed tempo en attent, volgen direct naast de handler (schouder op
kniehoogte) en zodanig dat hij deze in geen enkel opzicht bij diens bewegingen hindert.
De steward geeft de volgende aanwijzingen:
A. Voorwaarts
D. Rechtsomkeert
B. Rechts
E. Linksomkeert
C. Links
F. Halt
Bij B. en C. behoort de verandering van richting onder een hoek van 90° plaats te vinden.
Bij D en E. moet de handler op hetzelfde spoor teruglopen. Het halt houden moet vrij plotseling
geschieden, de hond dient hierbij onmiddellijk en uit eigener beweging te gaan zitten. Bij
voorwaarts gaan, na een halt houden dat op aanwijzing van de steward plaatsvindt, mag een
commando gegeven worden. Indien de handler i.p.v. linksomkeert een “Duitse draai” maakt, is het
toegestaan dat de hond dicht langs de rechterzijde passeert.
Toelichting.
De lijn wordt opgeborgen;
De armen worden tijdens het lopen normaal bewogen. De linkerarm mag hierbij licht
gebogen zijn maar niet vast naast of voor tegen het lichaam worden gehouden;
Bij het halt houden dient de hond recht naast de handler te gaan zitten;
Incidenteel bemoedigend toespreken is toegestaan;
Het noemen van de naam is bij iedere start toegestaan.
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Puntenaftrek kan volgen, indien
de hond scheef naast de handler gaat zitten;
de hond achter en/of wijd volgt;
de hond niet parallel volgt;
de armen onvoldoende worden bewogen;
extra commando’s worden gegeven.
Er worden geen punten toegekend, indien
- de hond achter en/of wijd volgt tijdens de gehele oefening.

- OEFENING B.4 KOMEN OP BEVEL
Coëfficiënt 3
Commando’s: “Af”, (“Blijf)”, “Naam+Hier”, (“Voet”)
Uitvoering:
De hond wordt op aanwijzing af gecommandeerd op de daartoe aangewezen plaats. De handler
verwijdert zich op aanwijzing van de steward ca. 20 meter van de hond in de aangegeven richting
en keert zich (zelfstandig) naar de hond. Op aanwijzing van de steward dient de handler de hond
te roepen. De naam van de hond mag gecombineerd worden met het “hier” commando, maar mogen
niet de indruk geven van twee aparte commando’s.
Toelichting.
Het is belangrijk dat de hond vlot reageert op de gegeven commando’s. De hond moet bewegen
met een goede snelheid en zijn tempo vasthouden, op zijn minst een snelle draf, het ras in
aanmerking genomen. De hond dient de commando’s direct op te volgen. In de beoordeling moet
de snelheid van de hond worden meegenomen.
Puntenaftrek kan volgen, indien
Indien er een extra commando “hier” wordt gegeven; 3 pt
Indien er een tweede extra commando “hier” wordt gegeven; 5 pt
de hond zijn positie wijzigt of minder dan 1X de lichaamslengte verplaatst; 2 pt
de hond scheef voor of naast de handler gaat zitten;
de hond tegen de handler botst;
de hond traag komt.
Er worden geen punten toegekend, indien
een derde extra commando wordt gegeven;
de hond meer dan 1X de lichaamslengte verplaatst voor het “hier” commando.
Indien voor deze oefening een onvoldoende wordt behaald, kan de deelnemer niet doorstromen
naar de GG1.
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- OEFENING B.5 ROND EEN PION STUREN
Coëfficiënt 3
Commando’s: “Rond” [“links/rechts” en of handgebaar], “Voet”
Uitvoering:
De handler staat op ongeveer 10 meter afstand van een pion (ca. 40 cm) met de hond in de
startpositie. De handler stuurt de hond van het beginpunt om de pion. De hond moet om de pion
rennen en terugkeren naast de handler in de startpositie.
Toelichting:
Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de bereidheid om het commando op te
volgen, het tempo van de hond en het nemen van de kortste weg naar de handler. Hierbij mag de
hond met de klok mee of tegen de klok in rond de kegel gestuurd worden.
Indien de richting van de hond gecorrigeerd moet worden, mogen handgebaren worden
gecombineerd met een dirigeer commando. Een commando “naast” of “voet” mag worden gegeven
zonder dat hiervoor punten in mindering worden gebracht.

Puntenaftrek kan volgen, indien
tweede en volgende extra commando “hier”; 2 pt
de hond de kegel heeft bereikt maar er niet omheen gaat; 5 pt
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond voordat hij de kegel heeft bereikt keert;
er een derde “rond” commando wordt gegeven;
er een tweede “hier” commando wordt gegeven;
de hond bij het startpunt wordt “gericht” of aangeraakt.
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- OEFENING B.6 ZIT, STA of AF TIJDENS VOLGEN
Coëfficiënt 2
Commando’s: “Volg”, “Zit”, “Sta” of “Af”
De handler moet voorafgaand aan de oefening aan de keurmeester laten weten welke van de drie
posities (zit/sta/af) zal worden uitgevoerd.
Uitvoering:
De handler en de hond starten vanaf een aangewezen plaats in een rechte lijn in een normaal
tempo. Na ongeveer 10 meter geeft de handler, zonder tempowijziging, het commando voor de
gekozen positie. De hond dient de opgedragen positie direct in te nemen en de handler loopt ca.
10 meter door tot de markering, draait zich zelfstandig om en staat met het gezicht richting
hond. Op aanwijzing loopt de handler in een rechte lijn terug om zich naast de hond op te stellen.
Alle onderdelen van de oefening met uitzondering van het keren bij de markering geschieden op
aanwijzing van de steward.

Puntenaftrek kan volgen, indien
de hond direct stopt op commando, maar de verkeerde positie inneemt; 5 pt
de hond zijn positie wijzigt nadat de handler is gekeerd bij de markering; 3 pt
de handler tempo vermindert, stappen wijzigt of versnelt; 3 pt
de handler handsignalen en/of lichaamstaal gebruikt bij het geven
van het commando. Afhankelijk van de zwaarte; 3 - 5 pt
de hond de oefening traag en/of scheef uitvoert; 1 - 4 pt
onvoldoende volgwerk wordt getoond; 1 - 2 pt
de hond zich niet parallel aan de handler beweegt;
(ook bij de halthouding waarbij de hond de startpositie aanneemt) 2 pt
De handler de hond aan de verkeerde zijde passeert. 1 pt
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond stopt in de verkeerde positie en van positie verandert voordat de handler is
gekeerd;
de hond een positie inneemt voordat hiertoe een commando is gegeven;
de hond meer dan 1X de lichaamslengte nodig heeft om de positie in te nemen;
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-

extra commando’s worden gegeven;
de handler stilstaat voor of tijdens het geven van het positiecommando.

- OEFENING B.7 VLAK APPORT
Coëfficiënt 4
Commando’s: “Apport”, “Los”
Uitvoering:
De handler stelt zich op met de hond zittend in de startpositie. Op aanwijzing van de steward
legt de handler een eigen apporteerblok of dummy, minstens 10 meter in een door de steward
aangegeven richting. Het is toegestaan bij het verlaten van de hond een commando te geven. Na
het neerleggen van het apporteervoorwerp loopt de handler ongeveer 10 meter door en draait
zich om met het gezicht naar de hond toegekeerd. De hond krijgt het commando om het
apporteervoorwerp te apporteren en de hond dient hieraan vlot, opgewekt en via de kortste weg
naar de handler terug te keren en direct voor of naast de handler te gaan zitten. De hond moet
het apporteervoorwerp vasthouden totdat de handler dit, op aanwijzing van de steward,
vastneemt en de hond het bevel geeft los te laten. Indien de hond voor zit geeft de handler de
hond een commando om naast de handler te gaan zitten.
Toelichting.
Het apporteerblok of dummy is naar keuze en wordt door de handler meegebracht;
Er worden geen eisen aan het gewicht van het voorwerp gesteld;
Tijdens het apport mag de hond niet op het voorwerp kauwen;
De hond die zich voor het commando van zijn plaats begeeft en het voorwerp zonder
commando oppakt, mag de oefening eenmaal overdoen;
Het is toegestaan dat de hond het apporteervoorwerp eenmaal overpakt om een betere
grip te krijgen. Hiervoor mogen geen punten worden afgetrokken.
Puntenaftrek kan volgen, indien
de hond anticipeert (handelt uit zichzelf) en de oef. wordt overgedaan; 3 pt
de hond het voorwerp 1X laat vallen; 2 pt
de handler het voorwerp aanneemt of afpakt van de hond, voordat de keurmeester
hiervoor een teken heeft gegeven; 2 pt
de hond het voorwerp 2X laat vallen; 5 pt
de hond scheef voor of naast de handler gaat zitten;
de hond op het voorwerp kauwt en/of meermaals overpakt;
de hond tegen de handler botst;
extra commando’s worden gegeven;
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond het voorwerp meer dan 2X laat vallen.
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- OEFENING B.8 AANSLUITEN VANUIT ZIT POSITIE
Coëfficiënt 3
Commando’s: “Blijf”, “Volg”.
Uitvoering:
Handler en hond stellen zich in de startpositie op de daartoe aangewezen plaats op. De handler
verwijdert zich op aanwijzing van de steward in de aangegeven richting. Na ca. 10 meter, op
aanwijzing van de steward, dient de handler de hond te laten aansluiten in de volgpositie Het
hoofd mag bij het geven van het commando worden gedraaid. Handler en hond lopen los volgend
verder en na ca. 5 meter geeft de steward de aanwijzing om halt te houden. De naam van de hond
mag gecombineerd worden met het “volg” commando, maar mogen niet de indruk geven van twee
aparte commando’s.
Toelichting.
Het is belangrijk dat de hond vlot reageert op de gegeven commando’s. De hond moet bewegen
met een goede snelheid en zijn tempo vasthouden, op zijn minst een snelle draf, het ras in
aanmerking genomen. De hond dient de commando’s direct op te volgen. In de beoordeling moet
de snelheid van de hond worden meegenomen.

Puntenaftrek kan volgen, indien
Indien er een extra commando “volg” wordt gegeven; 3 pt
de hond zijn positie wijzigt of minder dan 1X de lichaamslengte verplaatst; 2 pt
een handsignaal wordt gegeven bij het aansluiten; 2 pt
de hond traag aansluit;
de hond slordig aansluit.
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond niet aansluit;
een derde commando wordt gegeven;
de hond meer dan 1X de lichaamslengte verplaatst voor het “hier” commando.

- OEFENING B.9 POSITIES OP AFSTAND
Coëfficiënt 3
Commando’s: “Af”, “Blijf”, “Zit”, “Af” en/of handgebaren
Uitvoering:
De hond wisselt twee keer van positie (zit/af) op commando van de handler en blijft hierbij op
zijn oorspronkelijke plaats. Een ‘grens’ is hierbij gemarkeerd net achter de hond door een
denkbeeldige lijn te trekken tussen twee markers. De handler commandeert zijn hond af op
aanwijzing van de steward op de daartoe aangewezen plaats voor deze ‘grens’. De handler
verwijdert zich op aanwijzing van de steward ca. 3 meter van de hond in de aangegeven richting.
De steward toont de handler gedurende 3 seconden een bord met “tekst of symbool”, in welke
volgorde (zit/af) de hond van positie moet wisselen. De steward mag, tijdens het tonen van de
aanwijzingen, de hond niet zien en blijft minimaal op een afstand van 3 - 5 meter van de hond. De
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laatste positie is “af”. Door middel van (KORTE) hand-/armsignalen en/of stem (gelijktijdig)
instrueert de handler de hond welke positie hij moet innemen. Na het laatste “af” commando
keert de handler op aanwijzing van de steward terug naar de hond en commandeert de hond in de
startpositie.
Toelichting:
Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de snelheid waarmee de hond van positie
wisselt, de uitvoering van de positie en hoe goed de positie gehouden wordt. Om een
puntenwaardering te krijgen mag de hond zich in totaal niet meer dan één lichaamslengte van het
beginpunt (in alle richtingen) verplaatsen. Alle verplaatsingen worden bij elkaar opgeteld.
Puntenaftrek kan volgen, indien
de hond zich tot en met 1X zijn lichaamslengte verplaatst; 5 pt
de hond één positie mist of een derde commando nodig heeft om de positie in te nemen;
3 pt
de hond gaat zitten voordat de handler is teruggekeerd; 2 pt
het eerste extra commando wordt gegeven; 2 pt
tweede en volgende extra commando’s; 1 pt
er sprake is van overmatig stemgebruik;
er overdreven of voortdurende hand-/armsignalen worden gebruikt.
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond zich meer dan 1 lichaamslengte verplaatst, ongeacht de richting waarin dit
plaatsvindt;
de hond twee posities mist.

- OEFENING B.10 VAK ZENDEN MET AF
Coëfficiënt 3
Commando’s: “Vooruit”, [“rechts/links” en/of handgebaar], (“Staan”), “Af”, “Zit”
De handler moet voorafgaand aan de oefening aan de keurmeester laten weten of de hond eerst
zal blijven staan in het vak alvorens te gaan liggen, of dat de hond direct zal gaan liggen in het
vak.
Uitvoering:
De handler krijgt de aanwijzing om de hond, via de kortste weg in een rechte lijn, naar een vak
van 3 x 3 meter te sturen, op ca. 15 meter afstand van het startpunt tot midden vak. Het vak
moet minimaal 3 meter van de buitenzijde van de ring worden geplaatst. De hoeken van het vak
wordt gemarkeerd door pionnen. Zichtbare lijnen (door lint 2-3 cm breed, tape of kalklijnen)
verbinden de pionnen aan de buitenzijde. De kleur van pionnen en lint zijn vrij, maar dienen
contrasterend te zijn t.o.v. de ondergrond.
Wanneer de hond in het vak is aangekomen, mag de handler de hond het commando “sta” geven.
Dit wordt niet als extra commando aangemerkt. Indien de hond eerst blijft staan, dient de stapositie stabiel en overtuigend te worden uitgevoerd. Aansluitend moet de handler uit eigen
beweging de hond laten liggen. De hond dient het commando direct op te volgen, bij voorkeur met
het front naar de handler gedraaid. Op aanwijzing gaat de handler terug naar de hond en op
aanwijzing dient hij de hond te laten zitten.
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Toelichting:
De “will to please”, het tempo en de kortste weg worden mee beoordeeld. Om 10 punten te
behalen zijn niet meer dan 4 commando’s toegestaan. Het vierde commando is het eventuele
“Sta” commando in het vak. De hond dient alle gegeven commando’s op te volgen, dus ook een
eventueel “Sta” commando in het vak. Naar keuze kan de hond direct “af” gecommandeerd
worden in het vak. Er zijn dan slechts 3 commando’s toegestaan.
Om punten te behalen dient de hond geheel in het vak te liggen, de staart niet meegerekend.
Indien de hond buiten het vak gaat zitten of liggen, mag hij niet meer worden doorgestuurd.
Indien de richting van de hond gecorrigeerd moet worden, mogen handgebaren worden
gecombineerd met een dirigeer commando.
Puntenaftrek kan volgen, indien
de hond zijn positie wijzigt voordat de handler zich naast de hond heeft opgesteld; 4 pt
de hond traag werkt; 3 pt
de hond de verkeerde positie inneemt in het vak; 3 pt
de hond kruipt in het vak; 3 pt
indien de “sta” positie niet overtuigend en stabiel wordt uitgevoerd; 2 pt
lichaamstaal wordt gegeven; 2 pt
de hond anticipeert gaat zitten voor het commando; 2 pt
(bijv. wanneer de hond stopt of gaat liggen voor het commando).
extra commando’s Sta of Af worden gegeven; 2 pt
extra dirigeercommando’s worden gegeven, afhankelijk van de sterkte en de
dirigeerbaarheid van de hond. 1- 2 pt
Er worden geen punten toegekend, indien
de handler zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook);
de hond het vak verlaat voor het einde van de oefening;
een derde commando wordt gegeven voor het “sta” of “af”;
de hond voor of tijdens de oefening wordt “gericht” naar het vak;
de hond, na het commando “af” buiten de belijning van het vak ligt, de staart
niet meegerekend.
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- OEFENING B.11 ALGEMENE INDRUK
Coëfficiënt 2
Uitvoering:
Essentieel bij de beoordeling van de algemene indruk zijn de “will to please” en de mate waarin de
hond de gegeven commando’s opvolgt. Accuratesse en correctheid van werken zijn belangrijk,
evenals de natuurlijke beweging van handler en hond.
Om een hoog aantal punten te behalen moeten handler en hond werken als een team, wederzijds
plezier uitstralen om samen te werken en sportief gedrag vertonen.
De activiteiten gedurende en tussen de oefeningen beïnvloeden de score van de algemene indruk.
Indien de hond ongecontroleerd de handler verlaat gedurende of tussen de oefeningen (ook al is
dat eenmaal), maar wel in de ring blijft kunnen maximaal 5 punten worden behaald.
De activiteiten gedurende en tussen de oefeningen beïnvloeden de score van de algemene indruk.
Puntenaftrek kan volgen, indien
de hond uitbreekt en de handler verlaat, maar wel in de ring blijft, gedurende of tussen
de oefeningen (ook al is dit slechts één keer); 5 pt
de hond de ring verlaat en met 2 commando’s weer bij de handler is. 5 pt
Er worden geen punten toegekend, indien
de hond de ring verlaat;
de hond de ring bevuilt.
Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester.
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