
Van Juniors naar B-klas 
 

1. Aangelijnd volgen:  
Vertrekken met hond aan de voet. Je gaat achter het” front” (opgestelde geleiders) en stopt voor het “front”. Op het einde moet de hond niet aan de voet zitten. 
 
Wat mag WEL: 
- Snoepje op apport vasthouden 
- Constant aanmoedigen op vriendelijke toon 
 
Wat mag NIET (= 0 punten): 
-  Snoepje of apport GEVEN tijdens de oefening 
- Met constant gestrekte lijn de oefening uitvoeren 
- Agressief of heel speels gedrag naar andere honden 

 
 Wat kost punten: 
 - Bond die zich meer dan 50 cm weg gaat van het baasje  
 - Baasje die streng bevel geeft 
 - Gestrekte leiband tijdens de wandeling 

 - Ruk aan de leiband 
 - Hond aanraken 
 
 

2. Houdingen (zitten – liggen – staan): 
Begint met de hond aan de voet (of je gaat naast de hond staan). Baasje blijft op z’n plaats staan tijdens de oefening. 
 
Wat mag WEL: 
- Liggen: Snoepje in de hand naar beneden. Zodra de hij ligt, moet het baasje terug recht staan. 
- Zit: Idem als “Liggen” maar je maakt een opwaartse beweging met de hand. 
- Staan: Je mag gelijktijdig met je bevel een stap voorwaarts doen. Als de hond “staat” dan mijn je je hand onder de buik houden.  
 
Wat mag NIET (= 0 punten): 
- Liggen: hond aanraken of snoepje geven. 
- Zit: Hond aanraken, snoepje geven of met gespannen leiband in de houding trekken. 
- Staan: Hond aanraken of snoepje geven. 
 
Wat kost punten: 

 - Een “bij-bevel” met stem of gebaar. 
 - Met uitzondering van de “sta-oefening” mag je geen stapje naar voor, opzij of achteruit doen. 
 
 

3. Ter plaatse blijven: 
Hondje moet gedurende 30 seconden, op 5 meter afstand ter plaatse blijven. Het is aangeraden om een lange lijn te gebruiken. Tijdens de training is dit verplicht, 
dus de honden zijn dit gewoon. 
 
Wat mag WEL: 
- Het baasje beslist in welke houding hij z’n hond achter laat.  
- De hond mag tijdens de oefening van houding veranderen. 
- Hij mag slechts 1 meter zijn plaats verlaten. 
- Het baasje mag voortdurend tegen zijn hond praten tijdens deze oefening 
 
Wat mag NIET (= 0 punten): 
- Het baasje mag tijdens de oefening niet naar zijn hond toegaan. 

 
 

4. Oproepen: 
De hond wordt opgeroepen over een afstand van ongeveer 15 meter. Je kiest zelf de beginhouding. De overige cursisten staan op 1 lijn en de werkende hond moet 
die voorbij lopen. 

 
Wat mag WEL: 

 - De hond moet niet zelfstandig kunnen ter plaatse blijven en wordt eventueel door de instructeur vastgehouden. 
 - Baasje mag een apport of snoepje vasthouden en mag dat zelfs geven. 
 - De hond moet niet in zitvoor komen. 
 
 Wat mag NIET: 
 - De hond moet in rechte lijn naar z’n baasje komen en geen “rondjes” lopen, noch bij andere honden op bezoek gaan. 
 
 

5. Voorstellen van de hond: 
Het baasje laat de tanden van de hond zien en de instructeur gaat de hond aanraken. 

 
Wat mag NIET: 

 - De hond mag geen agressief of overdreven enthousiast gedrag vertonen. 
 
 

6. Betasten: 
Het baasje moet zijn hond helemaal kunnen aanraken. Alle pootjes optillen – tussen de tenen voelen – in de oren betasten en onder de staart kijken. 
 
Wat mag NIET: 

 - De hond mag geen agressief of overdreven enthousiast gedrag vertonen. 
 
 



 
7. Chip laten lezen: 

Baasje of instructeur leest met een chiplezer in de nek van de hond. 
 
Wat mag WEL: 
- Baasje mag hond helpen door aanraking en snoepjes vasthouden  
 
Wat mag NIET: 

 - De hond mag geen agressief gedrag vertonen. 
 
 

8. Fietser laten passeren: 
De hond blijft rustig als er een fietser voorbijkomt 
 
Wat mag WEL: 
- Alle hulp is toegelaten 
 

9. Apporteren: 
Baasje gooit voorwerp weg. Hond brengt het terug. 
Puntentelling (maximum is 6): - Hond loopt in de richting van het voorwerp: 1,5 punten 
   - Hij neemt voorwerp in de bek:   1,5 punten 
   - Hij brengt het voorwerp naar z’n baasje:  2,0 punten 
Wat mag WEL: 

 - Je moet het voorwerp niet verder dan 2 meter gooien. 
  Je mag (bijna) alles doen om de hond te helpen: aanmoedigen, meelopen, achteruit lopen… 
  Indien je niet zeker bent, gebruik je een lange lijn. 
 

BELANGRIJK: Interesse voor apporteren is ook een beetje rasgebonden. Als jouw hond totaal geen interesse heeft in deze oefening, maar alle andere 

oefeningen wel behoorlijk uitvoert, dan is hij toch geslaagd en kan hij overgaan naar de B-klas. 
 

10. Voedsel weigeren: 
Het baasje biedt zelf het voedsel aan. Alleen op het bevel van het baasje – na ongeveer 3 seconden - mag de hond het voedsel aannemen. 

 
11. Kijk-oefening: 

De hond kijkt minimum 10 seconden naar zijn baasje. Je mag een snoepje vasthouden of een handgebaar maken. 


