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Van B-klas naar C-klas
1.

Aangelijnd volgen – op 15 punten:
Vertrekken met aandacht van de hond (hond moet niet aan de voet). Je stapt voorbij “het front” (opgestelde geleiders afgewisseld
met “lege” kegel) en komt in slalom terug.. Op het einde moet de hond aan de voet zitten.
Baasje mag geen snoepje of speelgoed meer vasthouden. Alle positieve stemhulp mag (beloningswoordje wel, bevel niet).

2.

Houdingen (zitten – liggen – staan) – op 10 punten:
Begint met de hond in “zit”, voor of naast het baasje. De volgorde van de houdingen zijn vervolgens “liggen”, “zitten” en
“rechtstaan”. Je krijgt telkens 1 bevel per houding. Voor elk bij-bevel met stem of gebaar wordt 1 punt afgetrokken. Baasje mag
geen snoepje meer vasthouden.

3.

Ter plaatse blijven – op 10 punten:
Hondje moet gedurende 1 minuut en 30 seconden, op ongeveer 5 meter afstand ter plaatse blijven in houding “liggen”. De leiband
mag aanblijven.

4.

Voorstellen van de hond op 10 punten:
Het baasje laat de tanden van de hond zien (in 3 keer) en daarna gaat de hond naar de instructeur om zich te laten aanraken. Hond
mag geen agressief gedrag vertonen.

5.

Oproepen - op 15 punten:
De hond wordt, na het signaal van de instructeur, opgeroepen over een afstand van ongeveer 10 meter. De beginhouding is “zit”.
De hond komt in “zit-voor” en de oefening wordt afgewerkt met een bevel “voet”. Je krijgt 5 “gratis” bijbevelen om de hond te laten
“blijven” of om hem te lokken. De hond moet in rechte lijn naar zijn baasje komen. Je mag de leiband aanlaten.

6.

Apporteren – op 10 punten:
Baasje gooit voorwerp (aan lange lijn) weg. De afstand is ongeveer 5 meter. De hond moet het voorwerp in de muil nemen en in de
richting van z’n baasje brengen. Je bent NIET geslaagd als:
- de hond niet in de richting van het voorwerp gaat.
- als hij het voorwerp niet opneemt.
- als hij er mee gaat “rondtoeren” zonder te brengen.
Puntentelling:
- Hond brengt het voorwerp tot op 2.5 meter van z’n baasje = 5 punten (joepie… net geslaagd)
- Hij brengt het voorwerp tot op 1 meter = 9 punten
- Hij brengt het helemaal tot aan z’n baasje = 10 op 10

7.

Losse volgoefening – op 15 punten:
Je loopt 3 x +/- 10 meter. Na 10 en 20 meter is er telkens een hoek van 90° met de hond aan de buitenkant. (Voor de meeste
cursisten zal dit een hoek naar rechts zijn). Je mag een snoepje of speelgoedje gebruiken maar niet geven tijdens de oefening. Je
mag constant praten en aanmoedigen. De halsband van de hond mag aanblijven. Als de hond verder dan 2 meter van het baasje
is, dan is de oefening niet geslaagd (= 0 punten)

8.

Liggen op afstand – op 10 punten:
Tussen 4 kegels (een vierkant van 1 x 1 m) de hond achterlaten in “zit” en baasje gaat op +/- 5 meter afstand staan. Op het teken
van de instructeur geef je het bevel “liggen”. Elk bij-bevel of iedere meter uit het vierkant, kost een punt.

9.

Algemene Houding – op 5 punten
Er worden punten afgetrokken voor plasjes, drolletjes, overdadig blaffen en agressief gedrag (van hond of baasje)

