Overgangsexamen van A naar B
April 2012

Om te slagen moet de hond minstens 50% behalen op elke oefening, en 70% in het
totaal. Je hebt recht op 2 herkansingen, doch niet op één en dezelfde oefening.
Er wordt NIET met de lange lijn gewerkt. Honden die gaan lopen kunnen NIET
overgaan naar een hogere groep.

Volgen aan de lijn: 15 Punten
Onderstaand parcours wordt aangelijnd afgelegd. Voor honden die rechts naast de
geleider lopen, wordt het parcours aangepast.
Gratis: Tijdens de wandeling mag men een speeltje in de hand houden. Men mag ook
de hond met de stem belonen en enkele keren stoppen om met het speeltje of met
voedsel te belonen. Lokken met voedsel mag niet.
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Strafbepalingen:
- Elk bijbevel na vertrek (anders dan beloning): -1
- Volgen op meer dan 0,5m: -1/keer
- Volgen op meer dan 1m: -2/keer
- Elke ruk aan de lijn: -1/keer
- Het niet volgen van het parcours (AW): -1/keer
- Lokken met voedsel: verlies alle punten
- Eindigen met slechte voet: -1

Down (Blijven Liggen): 10 Punten
De hond wordt onder appel gebracht. Op teken van de examinator laat men de lijn
vallen en geeft men het bevel tot liggen. Op het tweede teken van de examinator gaan
de geleiders op 2 meter voor de hond staan. Na 30 seconden geeft de examinator een
teken om terug naast de hond te gaan staan. De honden blijven liggen tot de
examinator het teken geeft dat de oefening gedaan is.
Gratis: Er mag 1 maal teruggegaan worden naar de hond om te belonen. Telkens als
de geleider bij de hond vertrekt (voor vertrek) mag het bevel “blijf” nog eens gezegd
worden.

Strafbepalingen:
- Elk bijbevel: -1
- Hond verandert van houding: -2 (éénmalig)
- Hond verplaats zich: -1 per meter
- Hond komt bij geleider: verlies van alle punten

Slalom: 15 Punten
De geleider wandelt op een afstand van 3 meter voor een rij van maximum 4
personen (afstand tussen de personen is 3 meter). Hij draait achter de laatste persoon
en keert al slalommend terug naar het vertrekpunt. Op het einde wordt de wandeling
afgewerkt met een voet.
Hier gelden dezelfde regels en strafbepalingen als bij het parcours (zie volgen aan de
lijn). Men moet wel opletten voor de andere geleiders en honden indien men de hond
wil belonen met het speeltje.
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Houdingen: 10 Punten (2-2-3-3)
Deze oefening bestaan uit het geven van 4 opeenvolgende houdingen, nl. Lig - Zit Lig - Zit. Deze houdingen gebeuren aangelijnd, naast of voor de geleider. De hond
moet 2 sec in de houding blijven alvorens het volgende bevel mag gegeven worden.
Gratis: Elke houding mag beloond worden.

Strafbepalingen:
- Elk bijbevel met stem of gebaar: -1
- Na 3 bevelen voor 1 houding: verlies van alle punten op die houding
- Hond verwijdert zich van geleider: -1

Zitvoor: 5 Punten
De geleider plaatst zich op 1meter voor de hond (onaangelijnd) en vraagt de hond in
ZV. Dit wordt 5 keer herhaald.
Gratis: Hierbij mag men een handbeweging en voedsel gebruiken als hulp. Het moet
wel duidelijk zijn dat de hond het werk doet, en niet de hand. De hond moet wel
uitzichzelf gaan zitten, maar moet niet perfect recht zitten (cf wedstrijd).

Strafbepalingen:
- slechte uitvoering: -1/keer

Voorstellen van de hond: 5 Punten
Bij het voorstellen moet de geleider de hond zijn tanden laten zien en wordt de hond
aangeraakt door de examinator. Dit gebeurd aangelijnd en in een houding naar keuze.
De hond moet rustig blijven en mag geen tekenen van ongemak of agressie vertonen.

Strafbepalingen:
- Doet niet: 0
- Moeilijk: -2,5
- Agressief: 0
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Aflijnen hond: 5 Punten
De hond zit naast de geleider. Op teken van de examinator wordt de volledige lijn
(incl halsband) uitgedaan en weggestoken. Na 5 sec geeft de examinator het teken om
de hond weer aan te lijnen en is de oefening gedaan.
De hond mag veranderen van houding, maar moet naast de geleider blijven. De
geleider mag gedurende de volledige oefening tegen de hond praten.

Strafbepalingen:
- Loopt weg: 0

Voet: 5 Punten
De geleider plaats zich voor de hond (alsof deze in ZV zit) en vraagt de hond aan de
voet. Dit wordt 5 keer herhaald.
Gratis: Hierbij mag men een handbeweging en voedsel gebruiken als hulp. Het moet
wel duidelijk zijn dat de hond het werk doet, en niet de hand. De hond moet wel
uitzichzelf gaan zitten, maar moet niet perfect recht zitten (cf wedstrijd).

Strafbepalingen:
- slechte uitvoering: -1/keer

Apporteren: 10 Punten
De apport wordt recht vooruit gegooid op ongeveer 8 meter. De hond moet enkel zijn
speeltje tot bij de geleider brengen zonder te wachten en te gaan zitten voor de
geleider. Het apporteren gebeurd los, zonder lange lijn.
Gratis: Men mag de hond aanhalen zoveel men wil, zowel met de stem als door
klappen in de handen. Hurken en achteruit lopen zijn ook toegelaten.

Strafbepalingen:
- Voorwerp laten vallen: -1 per keer
- Onrechtstreeks: -1
- Doet niet: 0
- Stil blijven staan om te spelen met voorwerp: -3
- Stap naar voor: verlies van alle punten!!
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Terug naar Plaats: 10 Punten
Bij deze oefening probeert de geleider in enkele pogingen een afstand van 4 meter te
overbruggen terwijl de hond heen en weer gaat tussen beloning en matje. Men mag
beginnen met het matje in de hand om de hond op te warmen. Het is de bedoeling dat
de hond in 1 vlotte beweging tot bij het matje gaat en het aanraakt (touch) met zijn
neus of met een poot (erover staan is ook goed).
Hoe meer meters hoe meer punten (twee punten per meter).

Strafbepalingen:
- Het totaal niet aanraken van het matje (niet over staan): -2
- Tempo, punten volgens vlotheid van gaan, maximaal: -5
- Verlies per meter: -2 (dus 4m=10, 3m=8, 2m=6, 1m=4)

Komen op Bevel: 10 Punten (4-4-2)
Deze oefening bestaat uit 3 delen: blijven (4), komen (4) en gaan zitten (2).
De geleider laat zijn hond achter in de houding die hij zelf kiest en gaat op 7 meter
voor zijn hond staan. De hond moet uit zichzelf wachten, zoniet wordt hij
vastgehouden door de examinator en verliest men alle punten op dit onderdeel.
Op teken van de examinator roept de geleider zijn hond bij zich en geef het het bevel
om voor hem (geen zitvoor) te gaan zitten. Deze oefening gebeurd zonder lijn, het
eventueel vasthouden om te wachten gebeurd aan de korte lijn.
Gratis: men heeft 5 gratis bevelen om de hond te laten blijven.
Ook achteruit weggaan van de hond is toegelaten.

Strafbepalingen:
- Niet wachten of hond moet vastgehouden worden: -4
- veranderen van houding: -2
- Onrechtstreeks komen, spelen: -1
- Bijbevel oproepen: -1
- Tempo: Maximaal -3
- Niet gaan zitten voor de geleider: -2
- Naast of achter de geleider zitten: -1
- Het niet komen bij de geleider: verlies van alle punten

