Overgangsproeven versie 21-12-21

Van Juniors naar B-klas
Om van prejunior naar junior te gaan, moet de pup minimum +/- 6 maanden zijn.

1.

Relatie geleider-hond door knuffelen/spel – op 5 punten
Beoordeling van de goede interactie/band tussen geleider en hond (dus knuffelen is ook OK). Deze evaluatie gebeurt door de
oefeningen door.

2.

Aangelijnd volgen - op 20 punten:
Vertrekken met hond in houding naar keuze. Je gaat voor het ”front” (opgestelde geleiders) en stopt achter het “front”. Op het
einde moet de hond niet aan de voet zitten.
Wat mag WEL:
Snoepje of speeltje vasthouden in rechterhand, leiband in linkerhand. Men mag speeltje ook onder de linkeroksel steken
Stembeloningen en beloningswoordje
Wat mag NIET (= 0 punten):
Snoepje of speeltje geven TIJDENS de oefening
Met constant gestrekte lijn de oefening uitvoeren
Agressief of heel speels gedrag
Wat kost punten:
Hond die meer dan 50 cm weg gaat van het baasje
Baasje die streng bevel geeft of roept
Gestrekte leiband tijdens de wandeling
Ruk aan de leiband
Extra commando’s geven (beloningswoordje mag wel!)

3.

Houdingen (“lig” – “zit” – “staan”) - op 10 punten:
Begin met de hond in “zit” (naast geleider of voor geleider). Baasje blijft op z’n plaats staan tijdens de oefening. Elke houding moet
3-4 seconden aangehouden worden en na de 3 houdingen wordt er geëindigd met een “vrij”.
Wat mag WEL:
“lig”: met de hand naar beneden. Zodra de hond ligt, moet het baasje terug recht staan.
“zit”: Idem als “lig” maar je maakt een opwaartse beweging met de hand.
“staan”: Je mag gelijktijdig met je bevel een stap voorwaarts doen.
Na iedere houding belonen met een snoepje “in de houding” (of beloningswoordje)
Matje mag gebruikt worden
Wat mag NIET (= 0 punten):
“lig”: hond aanraken of snoepje gebruiken.
“zit”: Hond aanraken, snoepje gebruiken of met gespannen leiband in de houding trekken.
“staan”: Hond aanraken, snoepje gebruiken of met gespannen leiband in de houding trekken.
Hond moet alle 3 de standen uitvoeren om geslaagd te zijn
Wat kost punten:
Een extra “bij-bevel”. Men mag bevel en gebaar wel simultaan gebruiken.
Met uitzondering van de “staan” mag je geen stapje naar voor, opzij of achteruit doen.

4.

Ter plaatse blijven – op 10 punten:
Hond moet gedurende 20 seconden op 3 meter afstand in “lig” ter plaatse blijven. Het is aangeraden om een lange lijn en een matje
te gebruiken. Tijdens de training is de lange lijn verplicht, dus de honden zijn dit gewoon.
Wat mag WEL:
Het baasje mag voortdurend tegen zijn hond praten tijdens deze oefening, maar mag GEEN commando (“blijf”) gebruiken
Wat mag NIET (= 0 punten):
Het baasje mag tijdens de oefening niet naar zijn hond toegaan.
Wat kost punten:
Hond mag niet van houding veranderen.
Hond mag matje niet verlaten.
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Geleider mag niet van plaats veranderen.

TIP: Leg eerst de lange lijn klaar.
5.

Oproepen – op 10 punten:
De hond wordt vanuit “zit” opgeroepen over een afstand van ongeveer 3 meter. De geleider wacht 3 seconden en roept na
goedkeuring van de instructeur de hond op aan een lange lijn. De overige cursisten staan op 1 lijn en de werkende hond moet die
voorbij lopen. De instructeur legt eerst de lange lijn en de geleider pikt dan de hond aan.
Wat mag WEL:
Baasje mag een speeltje of snoepje vasthouden en mag dat zelfs geven.
De hond moet niet in “zitvoor” komen.
De hond mag 2 keer herplaatst worden.
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.

6.

Voorstellen van de hond – op 5 punten:
Het baasje dekt de ogen van de hond 3 seconden af en daarna gaat de hond naar de instructeur om zich te laten aanraken. Bij
angstige hondjes gaan baasje en hond rond de instructeur (hond aan binnenkant).
Wat mag NIET:
De hond mag geen agressief of overdreven enthousiast gedrag vertonen.

7.

Betasten – op 5 punten:
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.

8.

Chip laten lezen – op 5 punten:
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.

9.

Fietser laten passeren – op 5 punten:
De hond blijft rustig als er een fietser voorbijkomt
Wat mag WEL:
Alle hulp is toegelaten

10. Apporteren – op 5 punten:
De apport wordt aan een touw voortgetrokken (door instructeur). De hond loopt er achter aan en neemt het vast (toont interesse)
11. Controle-oefening – op 5 punten:
Het baasje biedt zelf voedsel aan. Alleen op het bevel van het baasje – na ongeveer 3 seconden - mag de hond het voedsel
aannemen. De hand mag maximaal 2 keer gesloten worden.
12. Naam-oefening – op 10 punten:
Geleider roept de naam van de hond en de hond moet onmiddellijk naar de geleider kijken. Dit wordt 5 keer herhaald.
13. Algemene Houding – op 5 punten:
Er worden punten afgetrokken voor plasjes, drolletjes, overdadig blaffen en agressief gedrag (van hond of baasje)

