
Exameneisen Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid KC de Peel e.o. 
23 februari 2023 

 
OEFFENINGEN EN EISEN VOOR HET EXAMEN 

VOORTGEZETTE ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEID 
 

 
Het examen bestaat uit de volgende onderdelen, waarbij voor ieder onderdeel respectievelijk het 
maximum aantal en het minimum aantal punten dat behaald kan / moet worden, staat vermeld. 
Bij één onvoldoende volgt er een herexamen en dient het totale examen overgedaan te worden bij het 
herexamen, bij twee of meer onvoldoendes is men gezakt voor het examen en dient men de cursus over 
te doen. 
 
Oefeningen        max. punten  min. punten 
1. Gedrag t.a.v. andere honden     10  punten  07 punten 
2. Af oefening 2 minuut (op 15 meter)    10  punten  05 punten 
3. Volgen aangelijnd       10  punten  07 punten 
4. Staan en betasten       10  punten  07 punten 
5. Gebit tonen        10  punten  07 punten 
6. Voorkomen        10  punten  05 punten 
7. Voet         10  punten  06 punten 
8. Terug plaats in vak (3,5 meter).     10  punten  05 punten 
9. Omgang baas/hond      10 punten  06 punten 
 
TOTAAL        90 punten  55 punten 
 
ALGEMEEN 
* Het niet belonen van de hond na iedere oefening heeft puntenaftrek tot gevolg 
* Het noemen van de naam van de hond, samen met het bevel, wordt niet als extra bevel aangerekend 
* Er worden geen punten afgetrokken voor geruststellend toespreken bij de oefeningen “staan en  
   Betasten” en “gebittonen” 
* Loopse teven worden op een apart tijdstip geëxamineerd 
 
NADERE UITLEG VAN DE OEFENINGEN 
 
1. Gedrag t.a.v. andere honden 
    Geen volgen beoordelen. Honden in de rij mogen zitten, staan of liggen. Ze mogen niet hinderlijk  
    zijn.  
    Dit moet normaal, vriendelijk of onverschillig zijn, maar mag niet vijandig of hinderlijk zijn. 
    De examinator trek punten af voor: 

* uitvallen naar andere honden 
* agressief gedrag 
* overdreven speelsheid 
* angstig zijn 

 
2. Afliggen (Gezamenlijk, Los en zonder lijn) 
    De geleider laat op aanwijzing van de examinator de hond op één bevel naast de geleider liggen. 
    De geleider gaat op aanwijzingen van de examinator op 15 meter afstand van de hond staan,  
    gedurende twee minuten. Op teken van de examinator gaat de geleider terug naar de hond, Hij / zij  
    loopt om de hond heen en gaat naast de hond staan. Daarna laat de geleider op aanwijzing van de  
    examinator de hond op één bevel zitten. 
    De examinator  trek punten af voor: 

* extra bevelen 
* kruipen of snuffelen 
* voortijdig verlaten van de plaats, zowel door de hond (meer dan anderhalve lichaamslengte) als 
de geleider geeft nul punten voor deze oefening  
* de hond dient minimaal de helft van de tijd de ligpositie aan te houden om het minimum van  
   de punten te behalen. Indien er minder dan de helft van de tijd de ligpositie wordt  

                aangehouden is de combinatie op dit onderdeel gezakt 
* uit zichzelf (dus zonder commando) gaan zitten bij terugkomst van de geleider 

 
3. Volgen aangelijnd 
    Bij het aangelijnd volgen dient de hond aan de linkerkant naast de geleider te volgen, waarbij de riem  
    niet gespannen dient te  zijn. De hond volgt de geleider zonder deze te hinderen. Het programma  
    omvat zeker het lopen van de figuur “acht” (met een cirkeldoorsnede van 3 meter om twee pionnen  
    heen) en het halt houden waarbij de hond zonder commando naast de geleider gaat zitten met het  
    front in dezelfde richting dan de geleider. 
    De examinator trek punten af voor: 
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* extra bevelen 
* correcties 
* niet naast de geleider volgen 
* uitwijken en/of hinderen bij de wendingen 
* traag of niet op de juiste plaats gaan zitten bij het “halt houden” 

 
4. Gebit tonen 
    De geleider toont het gebit van de hond hierbij dienen de voortanden, beide zijkanten en de kiezen te  
    zien zijn. De bek van de hond blijft daarbij gesloten. Bij deze oefening zit de hond en staat de geleider  
    ernaast. De riem is om de rechterpols. 
    De examinator trek punten af voor: 

* terugtrekken 
* gebit niet compleet laten zien 
* grommen of ander agressief gedrag 
* riem niet om de pols geeft 2 puntenaftre 

 
5. Staan en betasten 
    De hond wordt in de vereiste stand geplaatst d.m.v. één bevel. De hond wordt van alle zijden  
    beoordeeld en daarna betast. Bij het beoordelen staat de geleider schuin voor de hond. Bij het  
    betasten staat de geleider schuin voor de hond en indien nodig mag de hond geruststellend  
    toegesproken worden. Het betasten wordt door de examinator gedaan. Indien de begeleider zegt dat   
    de hond niet betrouwbaar is of dat hij het niet weet, is de hond gezakt voor dit onderdeel. 
    De examinator trekt punten af voor: 

* hulpen met de riem, hand, voet e.d. 
* terugtrekken 
* grommen of ander agressief gedrag 
* extra commando’s om de hond te laten blijven staan 
* angstig gedrag 
* naast de hond staan tijdens het betasten 
* overdreven speelsheid 
* daadwerkelijk uitvallen c.q. bijten is gezakt 

 
6. Komen op bevel 

De examinator laat de geleider halthouden. Op aanwijzing van de keurmeester verwijdert de geleider 
zich in voorwaartse richting ongeveer 10 meter, hier stelt de geleider zich op met het gezicht naar de 
hond gekeerd. Op aanwijzing van de keurmeester roept de geleider de hond "hier" of "voor". De hond 
dient het commando direct en zonder aarzelen op te volgen en in tenminste draf, het ras in 
aanmerking genomen, in rechte lijn te komen en vlak voor de geleider te gaan zitten. 

* Er zijn twee extra commando's toegestaan. 
* Een hond die het blijf / wacht commando opheft, mag de oefening éénmaal overdoen. 

    De examinator trekt punten af voor: 
* de hond scheef voor de geleider gaat zitten 
* uit eigen beweging verlaten van de plaats door de hond 
* niet vlot en/of in rechte lijn komen van de hond 
* op te grote afstand en/of niet gaan zitten voor de geleider 
* extra commando’s 

 
7. Voet (Los en zonder lijn) 
    Na oefening 6 zit de hond correct voor de geleider. Op bevel verplaatst de hond zich naar de linkerzij- 
    de van de geleider en wel om de geleider heen. Dit gebeurt op één bevel. De hond gaat uit zichzelf  
    naast de geleider zitten met het front in dezelfde richting dan de geleider. 
    De examinator trek punten af voor: 

* extra bevelen 
* niet op de juiste plaats of scheef gaan zitten 

     
8. Terugzenden naar de plaats 
Op aanwijzing van de keurmeester loopt de geleider met hond naar het midden van een vierkant (vak) 
van 3 x 3 meter dat wordt aangegeven door 4 pionnen. Het vak mag tevens worden gemarkeerd door 
een lint van maximaal 3 cm breed of, indien binnen, een krijtlijn. De examinator laat de geleider 
halthouden in het vak en de hond wordt afgelegd. De riem wordt zonder knopen of lussen bij de hond 
gelegd. Op aanwijzing van de keurmeester verwijdert de geleider zich in voorwaartse richting ongeveer 
1,5 meter voor het vak, hier stelt de geleider zich op met het gezicht naar de hond gekeerd. Op 
aanwijzing van de keurmeester roept de geleider de hond "hier" of "voor". De hond dient het 
commando direct en zonder aarzelen op te volgen en in tenminste draf, het ras in aanmerking genomen, 
in rechte lijn te komen en vlak voor de geleider te gaan zitten. Op bevel verplaatst de hond zich naar de 
linkerzijde van de geleider en wel om de geleider heen. Dit gebeurt op één bevel. De hond gaat uit 
zichzelf  naast de geleider zitten met het front in dezelfde richting dan de geleider. Op bevel van de 
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examinator zendt de begeleider hond terug naar de riem. De hond  dient het bevel direct op te volgen 
en langs de kortste weg, in draf of galop, het ras in aanmerking genomen, naar de riem terug te keren 
en te gaan liggen, bij voorkeur met het front naar de geleider. Op aanwijzing van de examinator begeeft 
de geleider zich naar de hond. De geleider laat op een teken  van de examinator de hond zitten; de hond 
wordt nu aangelijnd. Indien de hond voor zit, geeft de geleider de hond een commando om naast de 
geleider te gaan zitten. 

* Er mag geen gebruik worden gemaakt van een hondenriem, vervaardigd van / met lichtgevend  
   materiaal. Ook andere voorwerpen zijn voor deze oefening niet toegestaan. 
* Er zijn twee extra commando's toegestaan. 
* Een hond die uit het vak komt zonder commando, mag de oefening éénmaal overdoen. 
* De hond dient het commando direct op te volgen. 
* Ter benadrukking van het commando is een korte armbeweging toegestaan. Andere  
   lichaamsbewegingen zijn niet toegestaan. 
* Het is toegestaan om de hond te laten staan voordat het commando af wordt gegeven. 

    De examinator trek punten af voor: 
* uit eigen beweging verlaten van de plaats door de hond 
* de hond traag terugkeert naar de riem 
* extra commando's worden gegeven 
* de hond meer dan ca. 1 meter van de riem en/of buiten het vak gaat liggen, de staart niet  
   meegerekend 
* extra commando’s 
* niet gaan zitten 
 

9. Omgang mens/hond 
    Van de geleider wordt verwacht: 

* dat hij inzicht heeft in het karakter van zijn hond en de bevelen en correcties geeft in 
   overeenstemming met dit karakter 
* uit de samenwerking moet blijken dat, de combinatie respect  heeft voor elkaar 
* dat hij op tijd beloont / corrigeert 
* dat hij met de hond kan spelen 

  


