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Doelstelling en reglement
Doelstelling
Het doel van de training en het examen van het programma GG-b is
hondenliefhebbers en hondeneigenaren aan te zetten hun hond geleidelijk
aan een hondvriendelijke africhting te onderwerpen met als basis
gehoorzaamheid.
Reglement
Elke deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van het reglement.
De deelnemer wordt hier door de trainer op gewezen. Indien men
vragen heeft m.b.t. het reglement dient men zich te wenden tot de
trainer.
A.

Koppels die te laat zijn worden geweigerd.

B.

Koppels die 3 lessen of meer afwezig zijn geweest kunnen worden
uitgesloten voor het examen indien de trainer vermoed dat deelname
van het betreffende koppel storend is voor de overige koppels.

C.

Regelmatig terugkerend uitvallen naar andere honden en agressief
gedrag van honden tijdens de trainingen (danwel tijdens het
proefexamen) leidt in alle examengroepen tot uitsluiting
voor het examen. Indien bovengenoemd gedrag zich voordoet
tijdens het examen leidt dit tot diskwalificatie, waarbij het
betreffende koppel niet meer deel zal nemen aan de resterende
examenonderdelen.

D.

Loopse teven worden niet uitgesloten van het examen. De
geleider van een loopse teef, dient de trainer hiervan op de
hoogte te brengen, zodat gezamenlijke oefening uitgevoerd
kunnen worden aan het eind van het examen. De geleider van de
loopse teef zal als laatste de individuele oefeningen doorlopen.

E.

Alle onvoorziene gevallen worden opgelost door examinator en / of
trainer (of zijn plaatsvervanger), die steeds rekening dienen te
houden met de bestaande reglementen van de cursus Voortgezet
Elementaire Gehoorzaamheid

F.

Het beoordelingsformulier wordt per koppel met de deelnemers
besproken door de examinator. De puntenlijst wordt na inzage
overhandigd aan de deelnemer.

G.

Het oordeel van de examinator staat niet ter discussie tenzij
aantoonbaar is gehandeld in strijd met het reglement.

H.

Heeft men een diploma behaald, doch men wenst een beter
resultaat, dan kan te zijner tijd opnieuw aan het examen worden
deelgenomen. Een combinatie kan nimmer inschrijven voor een
examen dat op een lager niveau ligt dan een examen dat reeds
met goed gevolg is afgelegd.

I.

De hond werkt steeds aan de linkerzijde van de geleider. Enkel de
trainer kan hierop in bepaalde gevallen uitzonderingen toestaan.
Die riem wordt gedurende het examens steeds met 1 hand
gevoerd.

J.

Tijdens het gehele examen is het niet geoorloofd voedsel, in welke
vorm dan ook, bij u te dragen. Tevens mag er niet gewerkt
worden met speeltjes, dan wel voorwerpen die als speeltje
gebruikt kunnen worden.

K.

Bij het geven van een bevel waarin tevens de naam van de hond
wordt genoemd, wordt dit laatste niet als een extra bevel
gerekend.

L.

Iedere oefening wordt begrensd door enerzijds een bevestiging
van de deelnemer op de vraag: “Bent u klaar?” en anderzijds door
de mededeling “Einde oefening”.

M.

Indien de hond het terrein bevuild leidt dit tot diskwalificatie

N.

Van elk koppel dat deelneemt aan het examen wordt verwacht dat
men het gehele examen doorloopt. Men mag enkel met
toestemming van de trainer / examinator het examenterein eerder
verlaten, dan dat het laatste koppel alle examenonderdelen heeft
afgelegd.

O.

Elke vorm van geweld door de geleider wordt bestraft met
uitsluiting.

P.

De deelnemers dienen ten allen beleefd te blijven tegenover
examinator, ringpersoneel en mede-examinanten.

Q.

Overtredingen van de regels heeft onherroepelijk uitsluiting van
de examens tot gevolg.
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Eisen voor examen Voortgezet Elementaire
Gehoorzaamheid
Punten

Punten**

Oefening 1

Gedrag ten aanzien van andere
Honden

10

5

Oefening 2

Volgen aan de voet, aangelijnd

30

15

Oefening 3

Volgen aan de voet, los

40

20

Oefening 4

Komen op bevel

30

15

Oefening 5

Plaats sturen

20

10

Oefening 6

Blijven liggen 1 minuut uit het zicht

10

Oefening 7

Blijven liggen 2 minuten in het
zicht

10

Oefening 8

Appel op afstand

20

Oefening 9

Vlak apport

20

Oefening 10

Omgang geleider-hond

10

Maximaal te behalen:

200

Minimaal benodigd:

135

5

5

* Oefening 1, 2, 3 en 4 worden met de hele groep op het veld uitgevoerd overige
oefeningen individueel.
** Oefening 1, 3, 4, 7, 8 en 10 zijn verplichte oefeningen, waarbij om te slagen,
het minimaal punten per oefening behaald moeten worden.
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Puntentelling
Algemene opmerkingen
Bij de beoordeling van de uitgevoerde oefeningen zal de examinator
rekening houden met het gedrag en het temperament van de hond en zijn
werklust. Tijdens de duur van de oefening moet de hond de hem opgelegde
taken uitvoeren zonder tegenzin.
Bij de toekenning van de punten zal de examinator rekening houden met de
stiptheid en volmaaktheid in de uitvoering. Een levenslustige hond zal
minder volmaakt werken, maar zal andere eigenschappen bezitten die ook
niet te versmaden zijn. De examinator zal ook rekening houden met het
uiterlijk van de hond (verzorging e.d.).
Gedurende de gehele tijd dat de combinatie zich op het examenterrein
bevindt zal de examinator zaken van algemene aard meenemen in zijn
beoordeling. In extreme gevallen (bijvoorbeeld overtreding van artikel N.
van het regelement), zal ook gedrag buiten het examenterrein van invloed
zijn op de beoordeling.
Indien de hond het examenterrein verlaat, mag men de hond drie maal
roepen. Indien de hond niet terugkeert, wordt het examen als beïndigd
beschouwd en ontvangt men alleen de punten van de reeds afgelegde
oefeningen.
Per oefening staat omschreven hoeveel punten de examinator maximaal af
kan trekken bij het afwijkingen van deze oefening. De hoogte van het
aantal punten dat de examinator daadwerkelijk in mindering brengt is
afhankelijk van de ernst, frequentie en duur van de betreffende afwijking.
Gedurende het gehele examen leidt het bevuilen van het examenterrein tot
diskwalificatie zoals vermeld onder artikel M
Indien er sprake is van algemeen gebrek aan apel of wanneer het
onmogelijk is de oefening te beoordelen, heeft dit verlies van het volledige
aantal te behalen punten tot gevolg.
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Oefeningen examen Elementaire GG-b
Oefening 1:

Gedrag ten aanzien van andere honden
(maximaal 10 punten, waarvan 5 verplicht)

Vier passieve begeleiders, die op de hoekpunten van een vierkant van 4 x 4
meter staan opgesteld worden, met hun hond in zit-positie naast hen, door
de actieve begeleider omcirkelt. Wanneer de examinator aanwijzingen geeft
om cirkels te beschrijven rondom de in het vierkant opgestelde begeleiders,
dient dit tweemaal linksom en tweemaal rechtsom te geschieden. De
begeleider bepaalt zelf de route, maar wel zodanig, dat telkens tenminste
een volledige cirkel wordt afgelegd. De afstand tussen de actieve begeleider
en de omcirkelde passieve begeleider mag maximaal 1 meter bedragen,
ook als hond zich tussen de actieve begeleider en de passieve begeleider
bevindt. De passieve deelnemers mogen niet hinderlijk zijn voor hun
omgeving zijn. Aan het einde van de oefening houdt de actieve deelnemer
halt, waarbij de hond de zitpositie naast de begeleider aanneemt.
Bij oefening 1 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Correcties met de riem

3

Niet naast de geleider volgen

3

Uitwijken en hinderen bij wendingen, traag
volgen

1

Het niet correct gaan zitten bij het halt houden

1

Extra bevelen d.m.v. geluid, gebaar of riem

2

Constante spanning op de riem, afhankelijk van
de mate waarin dit gebeurt.

10

Ongepast gedrag /agressief gedrag

10

Toelichting bij oefening 1
Tijdens deze oefening wordt steeds zowel het gedrag van de actieve hond
als dat van de passieve honden beoordeeld. Het gedrag van de honden
moet normaal vriendelijk of onverschillig zijn. Het mag niet vijandig of
hinderlijk zijn.
De hond mag zich niet laten afleiden door andere honden.
Wanneer een hond hinderlijk gedrag, zoals staren naar de andere hond of
uitvallen op een spelende manier vertoont dient dit gedrag gecorrigeerd te
worden en leidt tevens tot aftrek van punten. Agressief gedrag lijdt tot het
verlaten van het examen.
Aan het einde van de oefening houdt de actieve deelnemer halt, waarbij de
hond de zitpositie naast de begeleider aanneemt. Het is de passieve
begeleiders toegestaan de zitpositie van hun hond op te heffen zodra de
actieve begeleider het volgparkoers met zijn hond vervolgt.

Oefening 2:

Volgen aan de voet, aangelijnd
(maximaal 30 punten, waarvan 15 verplicht)

Oefening 1, gedrag ten aanzien van andere honden, is deels in deze
oefening verwerkt.
Op aanwijzing van de trainer zal de combinatie aangelijnd een parcours
afleggen. Tijdens het volgen wordt verwacht dat de lijn in de linkerhand
wordt gehouden. Voor aanvang van de oefening heeft de hond de zitpositie
naast de begeleider aangenomen. De hond moet vlot en attent volgen,
onmiddellijk naast de begeleider met de kop ter hoogte van het linker been,
zodanig dat hij deze in geen enkel opzicht in diens bewegingen hindert.
Tijdens de oefening wordt op aanwijzing van de trainer van tempo
gewisseld. Naast de normale, vlotte wandelpas is dit een rustige looppas,
waarbij de hond in een drafpas meeloopt. De armen worden tijdens het
lopen normaal bewogen. De armen mogen hierbij licht gebogen zijn maar
niet naast, voor of vast tegen het lichaam gehouden worden, uitgezonderd
waar de keurmeester om versnelde pas heeft gevraagd. De trainer kan de
volgende aanwijzingen geven:
A. voorwaarts, B. rechts C. links, D. rechtsomkeert, E. linksomkeert, F. halt,
G. versnelde pas (normale looppas over een afstand van 25 meter) 1. Het
figuur 8.
De verandering van richting behoort bij b. en c. onder een hoek van 90
graden plaats te vinden. Bij d. en e. mag een klein boogje worden gemaakt,
wat niet groter mag zijn dan 75 cm. Na de aanwijzing halt, dient deze
aanwijzing binnen 3 passen van de begeleider opgevolgd te worden. De
hond dient hierbij onmiddellijk de zitpositie in te nemen. Op aanwijzing van
de keurmeester wordt het parcours vervolgd. Aantal, soort en volgorde van
de aanwijzingen kunnen door de trainer worden gevarieerd, maar tijdens
een examen of wedstrijd lopen alle deelnemers het zelfde parcours.

Bij oefening 2 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra bevelen of hulp na vertrek, door geluid,
gebaar of riem.

10

Volgen op meer dan een ½ meter, afhankelijk
van de mate waarin dit gebeurt.

5

Extra bevelen of hulp bij halt houden.

5

Slordig werken (scheef zitten, hinderen, traag
volgen, voordringen of achterblijven), afhankelijk
van de mate waarin dit gebeurt.

5

Het werken met twee handen aan de riem,
afhankelijk van de mate waarin dit gebeurt.

10

Ongeïntresseerd / zonder aandacht voor de baas
volgen.

5

Constante spanning op de riem, afhankelijk van
de mate waarin dit gebeurt.

30

Oefening 3:

Volgen aan de voet, onaangelijnd
(maximaal 40 punten, waarvan 20 verplicht)

Op aanwijzing van de trainer zal de combinatie een parcours afleggen.
Oefening 1, gedrag ten aanzien van andere honden, is deels in deze
oefening verwerkt.
Voor aanvang van de oefening heeft de hond de zitpositie aangenomen. Op
aanwijzing van de trainer maakt de begeleider de lijn van de hond los. De
lijn wordt aaneengehaakt of geknoopt over de linkerschouder of om de nek
gedragen. Na een halt zal de begeleider gevraagd worden om het ‘figuur 8’
te lopen, waarvan de beide lussen een doorsnede hebben van 4 a 5 meter.
Verder wordt deze oefening geheel uitgevoerd als bij oefening 2.
Bij oefening 3 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra bevelen of hulp na vertrek, door geluid of
gebaar.

10

Volgen op meer dan een ½ meter, afhankelijk
van de mate waarin dit gebeurt.

10

Extra bevelen of hulp bij halt houden.

5

Slordig werken (scheef zitten, hinderen, traag
volgen, voordringen of achterblijven), afhankelijk
van de mate waarin dit gebeurt.

10

Ongeïntresseerd / zonder aandacht voor de baas
volgen.

5

Oefening 4: Komen op bevel over minimaal 10 meter afstand

(onaangelijnd) (maximaal 30 punten,
waarvan minimaal 15 vereist)
Aan het eind van oefening 3 laat de keurmeester de deelnemen halt
houden. Hier wordt de hond op aanwijzing van de examinator afgelegd,
waarna de riem (zonder knopen of lus) bij de hond neergelegd. Hierbij is
het de begeleider toegestaan en wachtcommando te geven. Op aanwijzing
van de examinator verwijdert de begeleider zich een tot een afstand van
ongeveer 15 meter. Hier stelt hij zich op met het gezicht naar de hond
toegewend. Op aanwijzing van de examinator geeft hij de hond het
commando ‘hier’. De hond moet onmiddellijk en langs de kortste weg
gehoorzamen en recht voor de begeleider gaan zitten met het front naar de
begeleider toegewend. De afstand tussen hond en begeleider moet zodanig
zijn dat de begeleider de hond gemakkelijk zou kunnen aanlijnen zonder
zich daartoe te hoeven verplaatsen. Hierna vraagt de begeleider de hond
aan de voet te komen, vanuit de zit positie van het front van de begeleider
komt de hond links naast de begeleider te zitten.
Bij oefening 4 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra bevelen of hulp om de hond te laten liggen.

5

Extra bevelen of hulp om de hond te laten
blijven.

5

Extra bevelen of hulp om de hond te laten voor
komen.

5

Verandering in houding (zit, sta, lopen) voordat
de hond mag worden geroepen.

30

Niet vlot en in een rechte lijn naar de geleider
toekomen.

5

Op grote afstand van de geleider gaan zitten

5

Scheef zitten.

2

Extra bevelen of hulp bij het commando voet

5

Oefening 5: Plaats sturen (onaangelijnd) (maximaal 20 punten,

waarvan minimaal 10 vereist)
Bij aanvang van de oefening bevindt de hond zich in de zitpositie ( einde
oefening 4). De hond dient deze houding aan te houden tot hij van de
begeleider, op aanwijzing van de examinator, het commando krijgt om naar
de riem terug te keren. De hond dient dit onmiddellijk uit te voeren, bij
voorkeur in galop en in een rechte lijn direct naar de riem en op of bij deze
te gaan liggen, met het front naar de begeleider. Op aanwijzing van de
examinator begeeft de begeleider zich naar de hond. De begeleider gaat
rechts van de hond staan en geeft op aanwijzing van de keurmeester de
hond het commando om de zitpositie aan te nemen.
Bij oefening 5 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra bevelen of hulp om de hond te laten
blijven.

4

Extra bevelen of hulp om de hond naar de plaats
te sturen.

4

Extra bevelen of hulp om de hond te laten liggen.

4

Extra bevelen of hulp om de hond te laten zitten.

4

Niet (op de juiste plaats) gaan zitten / liggen.

4

Veranderen van houding.

4

Oefening 6: Blijven liggen uit zicht, 1 minuut

(maximaal 10 punten)
De combinaties staan op lijn opgesteld met een tussenruimte van minimaal
2 meter, de honden zittend naast de begeleiders. Op aanwijzing van de
examinator maken alle begeleiders gelijktijdig de lijn van de hond los. De
lijn wordt aaneengehaakt of geknoopt over de linkerschouder of om de nek
gehangen. Op aanwijzing van de examinator geven de begeleiders 1 voor 1
het commando om de hond te laten liggen. Op aanwijzen van de
examinator geven de begeleiders het laatste commando en verlaten de
hond. De begeleiders gaan uit het zicht op de aangewezen plek van de
examinator gedurende 1 minuut, de minuut gaat in op het moment dat de
laatste begeleider uit het zicht is. Op aangeven van examinator mogen de
deelnemers weer terug naar de hond en gaan zonder enig commando te
geven rechts naast de hond staan. Op aanwijzing van de examinator geven
de begeleiders 1 voor 1 de hond het commando te gaan zitten. De
keurmeester geeft hierna aan dat de oefening is afgelopen.
Bij oefening 6 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra commando’s

10

Gaan verzitten van de hond

1

Het opvolgen van commando’s van andere
deelnemers dan eigen baas

4

Verandering van houding tijdens het blijven
(gaan zitten of staan)

Verlies van alle punten

Verwijderen van de door de geleider aangegeven
plaats.

Verlies van alle punten

Het niet direct of aarzelend opvolgen van de door
de baas gegeven commando’s

4

Ongepast gedrag /agressief gedrag

10

Oefening 7: Blijven liggen in het zicht, 2 minuten

(maximaal 10 punten, waarvan minimaal 5 vereist)
De combinaties staan op lijn met een tussenruimte van minimaal 2 meter,
de honden zittend naast de begeleiders. Op aanwijzing van de examinator
maken alle begeleiders gelijktijdig de lijn van de hond los. De lijn wordt
aaneengehaakt of geknoopt over de linkerschouder of om de nek gehangen.
Op aanwijzing van de examinator geven de begeleiders 1 voor 1 het
commando om de hond te laten liggen. Op aanwijzen van de examinator
geven de begeleiders het laatste commando en verlaten de hond. Op
aanwijzing van de examinator nemen de begeleiders tegelijk 10 meter
afstand en gaan met het front richting de hond staan gedurende 2 minuten.
Op aangeven van examinator mogen de deelnemers weer terug naar de
hond en gaan zonder enig commando te geven rechts naast de hond staan.
Op aanwijzing van de examinator geven de begeleiders 1 voor 1 de hond
het commando te gaan zitten. De examinator geeft hierna aan dat de
oefening is afgelopen.
Bij oefening 7 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra commando’s

10

Gaan verzitten van de hond

1

Het opvolgen van commando’s van andere
deelnemers dan eigen baas

4

Verandering van houding tijdens het blijven
(gaan zitten of staan)

Verlies van alle punten

Verwijderen van de door de geleider aangegeven
plaats.

Verlies van alle punten

Het niet direct of aarzelend opvolgen van de door
de baas gegeven commando’s

4

Ongepast gedrag /agressief gedrag

10

Toelichting oefening 6 en 7
Wacht de begeleider niet op een teken van de examinator de hond te laten
liggen of gaat de hond liggen op het commando van een andere begeleider,
dan leidt dit tot puntenaftrek. Bij het verlaten van de hond is het niet
toegestaan enig voorwerp bij de hond achter te laten. Respecteert de hond
het laatste commando niet en begeeft hij zich van zijn plaats, dan dient de
begeleider hem zwijgend aan te lijnen en mee te nemen naar een plaats
waar hij geen hinder veroorzaakt voor honden, die met de oefening bezig
zijn. Dit ter beoordeling van de examinator. Heft de hond de bevelen om te
gaan liggen en te blijven liggen, geheel of gedeeltelijk op nadat op
aanwijzing van de examinator het laatste commando gegeven is, zijn er
geen extra commando’s toegestaan. Voor ieder commando manueel of
vocaal zal 1 punt worden afgetrokken.

Oefening 8: Appél op afstand

(maximaal 20)
Deze oefening wordt onaangelijnd uitgevoerd.
Op een door de examinator aan te wijzen plaats wordt de hond afgelegd.
Nadat de examinator de begeleider heeft opgedragen om de hond te
verlaten is het de begeleider toegestaan een wachtcommando te geven,
voordat de begeleider de hond verlaat.
De examinator stelt zich zodanig op, dat hij de positie van de hond ten
opzichte van een denkbeeldige lijn goed kan waarnemen. Op aanwijzing
van de examinator stelt de begeleider zich op een 1 meter afstand recht
voor de hond op. De hond moet drie keer op commando van de begeleider
van houding veranderen.
Door middel van een commando en/of een gelijktijdig gegeven (kort)
handgebaar, geeft de begeleider de hond aan welke houding aangenomen
moet worden. De hond dient deze houding onmiddellijk aan te nemen.
Bij oefening 8 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra bevelen of hulp bij de aan te nemen
posities

10

Verandering van houding zonder commando
(gaan zitten, staan, liggen)

Verlies van alle punten

Verwijderen van de door de geleider aangegeven
plaats.

Verlies van alle punten

Voorwaarts of achterwaarts bewegen van de
hond tijdens het opvolgen van de commando’s

10

Oefening 9: Vlak apport(maximaal 20)

Voor deze oefening dient men een (eigen) apporteerblok van hout of
kunststof van minimaal 500 gram te gebruiken. Voldoet het apport niet aan
de eisen, dat zal dit met 0 punten worden beoordeeld. Bij aanvang van de
oefening dient de hond de zitpositie in te nemen. Op aanwijzing van de
examinator werpt de begeleider het apport minstens 10 meter weg in een
door de examinator aan te geven richting. Het is toegestaan voor het
gooien van het apport een wachtcommando te geven. De hond dient naast
de begeleider te blijven zitten totdat deze hem, op aanwijzen van de
examinator, het commando geeft te apporteren. De hond moet hier vlot
gevolg aan geven, via de kortste weg. De hond moet na het oppakken van
het apport onmiddellijk en langs de kortste weg naar de begeleider
terugkeren en de voorpositie aannemen. De hond moet het apport
vasthouden tot de begeleider dit, op aanwijzing van de examinator, vast
neemt en de hond het commando geeft los te laten. Hierna geeft de
begeleider op aanwijzing van de examinator de hond het commando om de
zitpositie in te nemen. Tijdens het apporteren mag de hond niet op het
apport kauwen of dit overpakken.
Bij oefening 6 worden punten afgetrokken voor:
Maximaal puntenaftrek
Gedurende oefening
Extra commando’s of hulp bij het uitsturen van
de hond

5

Voortijdig onderbreken van het apport / apport
laten vallen

5

Niet via e kortste weg het apport gaan halen /
terugbrengen

5

Kauwen of overpakken

2

Extra commando’s voor het loslaten van het
apport.

5

Oefening 10: Omgang geleider-hond

(maximaal 10 punten, waarvan 5 vereist)
Van de geleider wordt verwacht dat hij begrip toont voor het karakter van
zijn hond en de bevelen en correcties geeft in overeenstemming met dit
karakter. Uit het samenwerken moet blijken dat men de hond als metgezel
waardeert en zowel geleider als hond plezier beleven aan deze
samenwerking.
Punten m.b.t. dit onderdeel worden door de examinator toegekend op basis
van observatie gedurende het gehele examen.

