Overgangsproeven basisschool / A-proef
Oefeningen
1. Volgen aan de leiband (10 punten)

Door alle geleiders wordt er een front gevormd. Voor het front staan 2 kegels. Deze duiden
het begin en het einde van de wandeling aan (afstand 20m). Naast de eerste kegel starten,
met hond aan de voet (telt niet voor punten). Vast volgen op een rechte lijn voor het front. Aan
de 2e kegel, hond aan de voet (telt niet voor punten). Geen extra bijbevelen!

2. Houdingen (10 punten)

zit/lig/sta, aangelijnd, naast de hond, geen bijbevelen (geen gebaar). Weigert de hond een
houding, bevel opnieuw geven, maar nog steeds geen gebaren.

3. Down (10 punten)

1 minuut, naast of voor hond, aan leiband of leiband op grond (niet op leiband staan), hond
moet 1 minuut blijven liggen. Voor de hond bij het begin te laten liggen, mag er geen bijbevel
gebruikt worden, enkel bevel met stem.

4. Plaats (10)

Geleider laat de hond aan target/voorwerp/leiband ruiken. Target wordt op 2 meter voor de
hond geplaatst. Geleider geeft bevel aan hond om op zijn plaats te gaan liggen. Geleider mag
niet wijzen of meestappen.

5. Voorstellen hond (10 punten)

tanden laten zien (voor, links, rechts), recht/sta = gratis, betasten

Proefinformatie
⇨ Er moet minstens een score van 30/50 behaald worden, en men moet op elk
afzonderlijk onderdeel geslaagd zijn
⇨ Men krijgt 1x een herkansing voor een bepaalde oefening, die men meteen
uitvoert wanneer iedereen de betrokken oefening heeft gedaan
⇨ Geen voedsel of speelgoed in de hand tijdens oefeningen
⇨ Na elke oefening moet er beloond worden (met speeltje, voedsel of verbaal)
nadat examinator aangeeft dat de oefening gedaan is
⇨ Hond mag niet worden aangeraakt, hond aanraken = 0!!!
⇨ Naam hond = gratis, mits er een bevel op volgt
⇨ loopse teven mogen niet deelnemen
⇨ deelname met geldige lidkaart

Overgangsproeven basisschool / B-proef
Oefeningen
1. Volgen a.d. leiband (10 punten)

Hobacirkel: geleiders staan allemaal in een cirkel. Volgen met de klok mee. 1e geleider die je
passeert binnenkant rond geleider en hond, 2e geleider die je passeert buitenkant rond
geleider en hond, overige geleiders, tussendoor slalommen. Begin en eind met voet.

2. Houdingen (10 punten)

begin met voet, eerste houding, lig/zit/sta, naast de hond, aangelijnd

3. Oproepen (10 punten)

hond achterlaten in zit, 10 meter, zit voor, afgelijnd, hond 3m weg = 0

4. Down (10 punten)

1 minuut, 5m voor hond, afgelijnd, hond moet 1 minuut blijven liggen. Voor de hond bij het
begin te laten liggen, mag er geen bijbevel gebruikt worden, enkel bevel met stem.

5. Apporteren (10 punten)

hond moet niet wachten, min. 10m weggooien, afgelijnd, brengt apport, binnen meter = ok,
geleider mag niet vooruit komen = 0, wel achteruit/hurken, hond mag niet met voorwerp
spelen, ermee weglopen of laten vallen.

6. Terugsturen naar de plaats (10 punten)

op 5m, volgoefening met leiband, carré wordt gevormd met kegels/bandjes, in carré links-of
rechtsom, hond oproepen, ZV/V moet niet (optioneel) gewoon roepen en terugsturen. Aanzet
terugsturen mag gegeven worden met handgebaar en stap naar voor.

Proefinformatie
⇨ Er moet minstens een score van 38/60 behaald worden, en men moet op elk
afzonderlijk onderdeel geslaagd zijn
⇨ Men krijgt 1x een herkansing voor een bepaalde oefening, die men meteen
uitvoert wanneer iedereen de betrokken oefening heeft gedaan
⇨ Geen voedsel of speelgoed in de hand tijdens oefeningen
⇨ Na elke oefening moet er beloond worden (met speeltje, voedsel of verbaal)
nadat examinator aangeeft dat de oefening gedaan is
⇨ Hond mag niet worden aangeraakt, hond aanraken = 0!!!
⇨ Naam hond = gratis, mits er een bevel op volgt
⇨ loopse teven mogen niet deelnemen
⇨ deelname met geldige lidkaart

Overgangsproeven basisschool / C-proef
Oefeningen
1. Volgen a.d. leiband (10 punten)

voor en achter front met slalom, leiband moet doorhangen, starten en eindigen in voet

2. Volgen in vrijheid (10 punten)

hobacirkel: geleiders staan allemaal in een cirkel. Volgen met de klok mee. 1e geleider die je
passeert binnenkant rond geleider en hond, 2e geleider die je passeert buitenkant rond
geleider en hond, overige geleiders, tussendoor slalommen. Begin en eind met voet. Hond
meer dan 3m weg = 0.

3. Houdingen (5 punten)
lig/zit/sta, geen bijbevelen

4. Oproepen (10 punten)

hond achterlaten in zit/lig, 30 meter, hond in zit voor, voet

5. Down (10 punten)

2 minuten, 10m voor hond, afgelijnd

6. Apporteren (10 punten)

min. 10m, afgelijnd, hond moet wachten, brengt apport in zit voor

7. Terugzenden plaats (10 punten)

op 5m, volgoefening met leiband, carré wordt gevormd met kegels/bandjes, in carré links-of
rechtsom, hond oproepen, ZV en V. Aanzet terugsturen mag gegeven worden met
handgebaar.

8. Voorstellen hond (5 punten)
tanden laten zien/betasten

Proefinformatie
⇨ Er moet minstens een score van 60/70 behaald worden
⇨ Men moet op elk afzonderlijk onderdeel geslaagd zijn
⇨ Men krijgt 1x een herkansing voor een bepaalde oefening, die men meteen
uitvoert wanneer iedereen de betrokken oefening heeft gedaan
⇨ Proef op aanvraag via onze website. C-proef mogelijk 1x per 2 maanden.
⇨ Bij het slagen in deze proef kan men mee trainen bij de recreanten.

Examenreglement basisschool
1. Voor elke oefening legt de examinator de oefening uit. Hij vertelt tevens op
hoeveel punten deze staat en doet de betrokken oefening voor als voorbeeld.
2. Elke oefening start en eindigt met “voet”, voor de B- en C-proef telt de voet op
het einde van de oefening voor punten.
3. De oefening start wanneer de hond en geleider vertrekken aan het front, de
geleider zorgt dat de hond weet welke oefening ze gaan doen en zorgt ervoor
dat de hond aandacht heeft voor de geleider.
4. De geleider vertrekt pas nadat de examinator hiervoor de toelating gegeven
heeft.
5. De geleider mag snoep of speelgoed meebrengen tijdens het examen, maar
hij/zij mag dit bij geen enkele oefening in de hand hebben.
6. Wanneer de examinator zegt dat de oefening beëindigd is, moet de geleider
de hond belonen. Hetzij met de stem of een aanraking, hetzij met snoep of
speelgoed achteruit springen en kort even spelen. De geleider maakt in ieder
geval duidelijk aan de hond dat die zijn best heeft gedaan, ook als de
oefening niet perfect was.
7. Uitvallen tegen de hond of pijnigen van de hond is absoluut verboden. Dit kan
bestraft worden met examenuitsluiting, of zelfs met uitsluiting uit de club.
8. De geleider mag tijdens de oefeningen de hond niet aanraken.
9. De naam van de hond is een gratis bevel, wanneer hier echter misbruik van
wordt gemaakt kan dit toch aanzien worden als een bijbevel (BB) en gaan er
volgens de ernst punten voor aangerekend worden.
10. Op elke oefening dient de geleider de helft van de punten te behalen.
11. De geleider dient minstens een totaalscore te hebben van 60/70 (C-proef),
38/60 (B-proef) of 30/50 (A-proef).
12. Wanneer de examinator aangeeft dat de oefening volledig afgelijnd gebeurt,
mag de hond niets van hals- of leiband meer aanhebben.
13. De geleider moet de leiband, na het aflijnen, volledig wegsteken alvorens de
oefening te starten.
14. Wanneer de geleider niet slaagt voor een oefening, mag hij/zij deze
herkansen op het einde van de oefening. De geleider heeft maar één keer
recht op een herkansing.

15. De examendata worden bepaald door het bestuur en vinden plaats elke
lesdag (di,za,zo), per 2 maanden. Voor de C-proef kan de geleider deze
aanvragen via de website van de club, het bestuur beslist dan wanneer deze
door kan gaan.
16. Een geleider kan maximaal 2x een examenpoging doen in dezelfde
examenweek. Dit wil zeggen eerste examendag niet geslaagd, één algemene
herkansing op een tweede examendag naar keuze. Indien ook hier niet
geslaagd dient de geleider 2 maanden te wachten.
17. Geleiders met loopse teven kunnen niet deelnemen aan het examen.
18. Men kan niet deelnemen aan het examen zonder geldige lidkaart..

