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DEEL 1 Uitvoeringsregels Commissie FCI-Obedience  
  

Artikel 1: Begripsbepaling  
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in deze uitvoeringsregels verstaan 

onder: 

 

1. Het bestuur van de Raad van Beheer: het bestuur van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch 

Gebied in Nederland.  

2. Sport Raad: overlegorgaan tussen sportcommissies onderling voor het maken van gezamenlijk beleid.  

3. De commissie: De Commissie FCI-Obedience als bedoeld in artikel V.51 van het Kynologisch Reglement van 

de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”.  

4. Vereniging: een vereniging als bedoeld in artikel 1 lid 3 onder d van de statuten van de vereniging Raad van 

Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland dan wel een vereniging aangesloten bij de Stichting Gedrag, 

Gehoorzaamheid en Behendigheid.   

5. Keurmeesters: Obedience Keurmeesters als bedoeld in artikel I.4 lid 1u van het Kynologisch Reglement.  

6. Deelnemer: een ieder met een geldige startlicentie van de Raad van Beheer, alsmede een debutant. 

7. Debutant: iemand die niet eerder wedstrijden heeft gelopen en via de debutanten regeling 5 keer zonder 
startlicentie mag deelnemen. 

 

  

Artikel 2: Samenstelling van de commissie. benoeming, schorsing en ontslag van leden  
1. Leden van de commissie kunnen slechts personen zijn uit de volgende groepen: a. Keurmeesters.  

 b. Deelnemers.  

 c. Afvaardiging van/namens een vereniging.  

2. De leden van de commissie worden geselecteerd uit de groepen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. 

3. Indien er één of meerdere vacatures zijn in de commissie dan: 

 a. Beoordeelt de commissie vanuit welke groepen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel er  uitbreiding 

gewenst is, waarbij getracht wordt een zo evenredig mogelijke verdeling van de groepen in de 
commissie te krijgen..  

 b. Stelt de commissie een vacature op en publiceert deze.  

4. De commissie doet een voordracht aan het Bestuur. Elke voordracht bevat ten minste de naam, de 

voorna(a)m(en), het beroep, de woonplaats en het adres (alleen t.b.v. administratie RvB), alsmede de 

geboortedatum van de kandidaat, alsmede gegevens waaruit diens geschiktheid voor de functie blijkt. Op 

basis van de voordrachten beslist het Bestuur of de kandidaten benoemd worden.  

5. Alvorens een voordracht tot lidmaatschap in te willigen, stelt de commissie na goedkeuring van het bestuur 

belanghebbende verenigingen in de gelegenheid om binnen 14 dagen daartegen bezwaar in te dienen.  

6. Vervolgens stelt de commissie het voorgedragen lid in de gelegenheid om op eventuele bezwaren te 

reageren.  

7. De zittingstermijn van de leden van de commissie is vier jaar. Elk lid van de commissie treedt uiterlijk 4 jaar 

na zijn benoeming af, volgens een door de commissie vastgesteld rooster van aftreding.   

8. Zittende leden van de commissie kunnen zich bij aftreding opnieuw voor benoeming beschikbaar stellen. 

9. Het lid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn 

voorganger.  

10. Het Bestuur is bevoegd om leden te schorsen dan wel te ontslaan.  

11. De commissie kan een voorstel tot schorsing / ontslag doen aan het Bestuur.  

12. De schorsing dan wel het ontslag wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het geschorste commissielid 

meegedeeld.  

13. Het geschorste commissielid wordt in ieder geval binnen twee weken nadat de schorsing dan wel het ontslag 

aan hem is medegedeeld in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door een daartoe door het bestuur 

samengestelde delegatie.  

14. Direct na de hoorzitting neemt het Bestuur een besluit omtrent de voortzetting van de schorsing dan wel het 

ontslag. Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het geschorste commissielid medegedeeld.  
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Artiken 3: Taken en bevoegdheden van de commissie en commissieleden  
1. De commissie haar taken en bevoegdheden zijn omschreven in artikel V.52  van het Kynologisch Reglement.  

2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.   

3. De commissie kan voor bepaalde en onbepaalde tijd werkgroepen in het leven roepen en opheffen. Een 

werkgroep groep bestaat uit ten minste één commissielid en in de werkgroep kunnen ook niet-

commissieleden plaatsnemen. De commissie stelt de taak en bevoegdheden van de werkgroep vast.  

4. De commissie ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met het KR en het 

reglement FCI-Obedience.  

5. De commissie benoemt binnen haar leden 2 afgevaardigden richting de sportraad. Deze leden zijn ook het 

aanspreekpunt voor het Bestuur.  

 

  

Artikel 4: Besluiten  
1. De commissie neemt met minimaal 3 commissieleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en stellen de 

overige commissieleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten. Commissieleden zijn 

aansprakelijk tot het moment dat deze ad-hoc besluiten op een commissievergadering bekrachtigd zijn.  

2. De commissie neemt of bekrachtigt alle overige besluiten na agendering tijdens een commissievergadering.  

3. De commissie neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen.   

4. De commissie neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde 

voorstellen indien alle commissieleden aanwezig zijn.  

5. De commissie kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van het aantal zittende leden 

aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht 

 

 

Artikel 5: Vergaderingen  
1. De commissie vergadert op een vooraf vastgesteld vergaderschema, en houdt minimaal eenmaal per jaar 

een overleg met de wedstrijdorganiserende verenigingen en keurmeesters, dan wel gezamenlijk of apart.  

2. Commissieleden kunnen voor de vergadering agendapunten inbrengen.  

3. De conceptagenda wordt uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering gedeeld met de leden van de 

commissie.  

4. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Commissieleden hebben hierbij 

de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schrappen of door te 

schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.  

5. Vergaderingen worden afgewerkt volgens de agenda. Maar op eigen initiatief of op verzoek kan besloten 

worden om van die volgorde afwijken en/of besluiten een of meer punten door te schuiven naar een 

volgende vergadering.  

6. Van elke vergadering wordt een verslag met actiepuntenlijst gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering 

wordt verspreid onder de commissieleden. Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende 

vergadering besproken en vastgesteld.  

7. Relevante besluiten vanuit de vergaderingen worden gepubliceerd.  

8. Keurmeesters en verenigingen hebben het recht om een agendapunt te laten toevoegen voor een 

commissievergadering.  

9. Deelnemers hebben het recht om een agendapunt te laten toevoegen aan een commissievergadering indien 

dit voorstel ondersteund wordt door minstens 20% van het aantal sporters.  

 

 

Artikel 6: Communicatie  
De commissie onderkent het belang van goede communicatie met:  

1. Keurmeesters 

2. Ringstewards.  

3. Verenigingen 

4. Deelnemers.  

5. Bestuur 

Alle communicatie wordt vooraf, en in gevallen waarin dit niet mogelijk is, bij eerste gelegenheid daarna, afgestemd 

met de voorzitter en op diens aangeven ook met de overige commissieleden.  
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Hoofdstuk I Definities  
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in het Reglement Obedience verstaan 

onder:  

 

I.1. INSTANTIES  
a. FCI: De Féderation Cynologique Internationale.  

b. Het Bestuur van de Raad van Beheer: Het Bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 

Nederland of een door het Bestuur voor de uitvoering van dit reglement ingestelde commissie.  

c. Commissie Obedience: De Commissie Obedience van de Raad van Beheer of een door haar ingestelde 

werkgroep.  

d. Aangesloten vereniging: de leden van de Raad van Beheer. Onder aangesloten vereniging wordt, in 

aansluiting op artikelen V.3 en V.4 Kynologisch Reglement, in dit reglement eveneens verstaan een 

vereniging die aangesloten is bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid van K.N.K. 

Cynophilia (Stichting GGB).  

e. Organisator: de aangesloten vereniging die een wedstrijd organiseert dan wel het bestuur of de secretaris 

van deze vereniging.  

 

I.2. ALGEMEEN  
a. Kynologisch Reglement (het KR): het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.  

b. Wedstrijd: elke obedience wedstrijd die wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer.  

c. Categorieën: Examen of wedstrijd.  

d. Startlicentie: voor combinaties die deelnemen aan wedstrijden die gehouden worden onder auspiciën van de 

Raad van Beheer.  

e. Wedstrijdring: het afgebakende gedeelte van een terrein waar de wedstrijd wordt gelopen.  

f. Schriftelijk: iedere uiting van geschreven tekst, daaronder mede begrepen email en digitale formulieren. 

g. Competitieklasse: als competitieklasse worden aangemerkt de klassen OB1, OB2 en OB3.  

h. Dag: etmaal van 0.01 uur tot en met 24.00 uur  

i. Competitieseizoen: periode van het jaar dat is aangewezen als periode waarbinnen de competitiewedstrijden 

worden gehouden.  

 

  

I.3. OFFICIALS  
a. Gedelegeerde: een door het Bestuur aangewezen persoon die bij een wedstrijd kan vertegenwoordigen, 

namens de het Bestuur toeziet op en namens hen kan worden aangesproken over de naleving van dit 

reglement.   

b. Keurmeester: keurmeester, dan wel FCI-keurmeester, die bij een wedstrijd een oordeel over (een deel van) 

de combinaties moet uitspreken en in die functie benoemd is door het Bestuur.  

c. Aspirant Keurmeester: keurmeester die bij een wedstrijd een oordeel over (een deel van) de combinaties 

moet uitspreken en in die functie aangewezen is door het Bestuur. Waar in dit reglement keurmeester wordt 

vermeld, wordt tevens een aspirant keurmeester bedoeld. 

d. Ringsteward: De ringsteward regelt het verloop van de wedstrijd binnen de ring, geeft aanwijzingen en 

commando’ s voor het uitvoeren van de oefeningen. 

f. Wedstrijdleider: de persoon die namens de organisator optreedt tijdens een wedstrijd.  

g. Functionaris: de persoon die namens de wedstrijdleider optreedt tijdens een wedstrijd.  

 

  

I.4. DEELNEMERS  
a. Combinatie: de hond en de geleider welke volgens startlicentie gerechtigd zijn deel te nemen aan 

wedstrijden.  

b. Deelnemer: de persoon die de hond tijdens de wedstrijd begeleidt.  

c. Rashond: iedere hond die is ingeschreven in de Nederlandse Stamboekhouding of waarvoor die inschrijving 

is aangevraagd en niet is geweigerd, dan wel indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, 

ingeschreven is in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding.  

d. Rasloze hond: iedere hond die niet geregistreerd staat als rashond.  

e. Nederlanderschap: Deelnemers (zie I.4 deelnemers) mogen indien zij in het bezit zijn van een Nederlands 

paspoort of ID, deelnemen aan de Nederlandse competitie, inclusief deelname aan NK en WK selecties. Het 
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is daarbij niet van belang of zij al dan niet in Nederland woonachtig zijn. Als deelnemers (zie 1.4 deelnemers)  

worden ook beschouwd diegene die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en werken.  

f. Deelnemers die namens de Raad van Beheer uitgezonden worden naar Internationale toernooien, zoals de  

wereld kampioenschappen, behoren in het bezit te zijn van een Nederlands paspoort of ID. Uitzondering 

hierop zijn die deelnemers die géén Nederlands paspoort of ID hebben maar wel minimaal 5 jaar in 

Nederland wonen en/of werken. Het bewijs daarvoor moet men zelf overleggen aan de Commissie 

Obedience.  

g. Buitenlandse deelnemers gratis licentie: Buitenlandse deelnemers zijnde niet in bezit van Nederlands 

paspoort of ID en niet minimaal 5 jaar wonend en/of werkend in Nederland, mogen met een gratis 

startlicentie (voor buitenlanders) meedoen aan de Nederlandse wedstrijden. Buitenlandse deelnemers 

nemen met de gratis licentie enkel deel in de klasse waarin ze in hun eigen land actief zijn. Buitenlandse 

deelnemers kunnen zich niet selecteren voor een NK of WK.  

 

 

Hoofdstuk II Soorten wedstrijden  

II.1. OPEN WEDSTRIJD  
Iedere wedstrijd waaraan kan worden deelgenomen door een ieder die lid is van een aangesloten vereniging.  

  

 

II.2. SELECTIEWEDSTRIJD  
a. Iedere open wedstrijd – of serie van open wedstrijden – die door het Bestuur is aangewezen als een 

wedstrijd waarop combinatie zich kan selecteren voor deelname aan de titelwedstrijd of internationale FCI-

wedstrijden.  

b. De Commissie Obedience stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de verschillende 

selectiewedstrijden vast.  

c. Honden die behoren tot een ras of een categorie ten aanzien waarvan het Bestuur artikel V.2, lid 3, van het 

KR heeft toegepast, mogen niet worden ingeschreven.  

 

  

II.3. KAMPIOENSCHAPSWEDSTRIJD  
a. Iedere wedstrijd die door het Bestuur is aangemerkt als een wedstrijd waarop Obediencekampioenstitels, als 

bedoeld in artikel V.56 van het KR, kunnen worden behaald.  

b. Het Bestuur geeft, zo mogelijk, per kalenderjaar vergunning voor het organiseren van ten hoogste twee 

kampioenschapswedstrijden.  

c. Aan een kampioenschapswedstrijd kunnen Nederlandse- en buitenlandse rashonden deelnemen zonder dat 

voorafgaande deelname aan een selectiewedstrijd vereist is.  

d. De kampioenschapswedstrijd wordt alleen voor de OB3 opengesteld.  

e. Honden die behoren tot een ras of een categorie ten aanzien waarvan het Bestuur artikel V.2, lid 3, van het 

KR heeft toegepast, mogen niet worden ingeschreven.  

 

 

II.4. TITELWEDSTRIJD  
a. De jaarlijks door de Raad van Beheer georganiseerde wedstrijd waarop Obediencetitels met jaartal kunnen 

worden behaald als bedoeld in artikel V.59 van het KR.  

b. De Raad van Beheer organiseert éénmaal per kalenderjaar een titelwedstrijd.  

c. De criteria voor deelname aan de titelwedstrijd worden jaarlijks door de Commissie Obedience 

geactualiseerd en voor aanvang van het seizoen gepubliceerd.  

 

  

II.5. WEDSTRIJDEN VOOR RASVERENIGINGEN  
Iedere wedstrijd voor honden die statutair tot de rasvereniging behoren en die eigendom, in de zin van artikel 2 lid 

1 onder C huishoudelijk reglement Raad van Beheer, zijn van een lid van de betreffende rasvereniging.  
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Hoofdstuk III Wedstrijden  

III.1. ALGEMEEN  
a. Voor het organiseren van wedstrijden is voorafgaande schriftelijke vergunning van de Commissie Obedience 

vereist.  

b. Een vergunning voor het organiseren van wedstrijden wordt alleen verleend aan een  aangesloten vereniging.  

c. Een verzoek om vergunning voor het organiseren van een wedstrijd wordt door of namens het bestuur van de 

vereniging ingediend.   

d. Indien het verzoek wordt ingediend door een vereniging die aangesloten is bij de Stichting GGB, dan voegt 

deze vereniging een verklaring bij van de door de Raad van Beheer aangesloten regionale vereniging binnen 

wier werkgebied zij werkzaam is, uit welke verklaring dient te blijken dat de bedoelde vereniging tegen 

inwilliging van het verzoek geen bezwaar heeft.  

e. De wedstrijd worden voor alle klassen opengesteld.  

 

  

III.2. COMPETITIEWEDSTRIJDEN  
a. Organisatoren die een competitiewedstrijd willen organiseren moeten deze voor 1 januari, voorafgaande aan 

het volgende competitiejaar, schriftelijk aanvragen bij de Commissie Obedience. De competitiewedstrijden 

zijn gebonden aan het competitieseizoen.  

b. Bij de aanvraag dient de organisator meerdere voorkeursdata op te geven.  

c. De wedstrijd wordt gewoonlijk in zon- en/of feestdagen georganiseerd.  

d. Het hoofdstuk wedstrijdpunten (Hoofdstuk XI van dit reglement) is van toepassing.  

 

  

III.3. OPEN WEDSTRIJDEN en WEDSTRIJDEN VOOR RASVERENIGINGEN  
a. Organisatoren die een open wedstrijd of een wedstrijd voor een rasvereniging willen organiseren moeten 

deze uiterlijk drie maanden vóór de wedstrijddatum schriftelijk aanvragen bij de Commissie Obedience.  

b. Bij aanvraag van een wedstrijd dient de organisator meerdere voorkeursdata op te geven.  

c. Het aantal ringen dat wordt opengesteld, wordt bepaald door de organisator.  

  

 

III.4. TITELWEDSTRIJD en SELECTIEWEDSTRIJDEN  
Organisatoren die in aanmerking willen komen om de titel-, een selectie- of een kampioenschapswedstrijd te 

organiseren dienen deze voor 1 januari, voorafgaande aan het volgende competitiejaar, schriftelijk aan te vragen bij 

de Commissie Obedience. Jubilerende verenigingen hebben hierbij een voorkeurspositie. 

   

Hoofdstuk IV Wedstrijdinformatie, inschrijfprocedure, startlicentie, catalogus en opmeten van 
honden  

IV.1. WEDSTRIJDINFORMATIE  
a. De wedstrijdinformatie wordt door de organisator aangeleverd ten behoeve van publicatie op de door de 

Commissie Obedience aangewezen website.  

b. De wedstrijdinformatie wordt tenminste acht weken voor de wedstrijddatum zodanig gepubliceerd dat een 

ieder die in aanmerking komt voor inschrijving daarvan kennis kan nemen.  

c. De wedstrijdinformatie bevat tenminste de volgende gegevens: 

 1. de naam en het adres van de organisator en het adres van het (wedstrijd)secretariaat alsmede het e-

mailadres.  

 2. de wedstrijddatum.  

 3. het terrein waar de wedstrijd zal worden gehouden, het eventuele telefoonnummer hiervan en de 

ligging van de locatie.  

 4. de sluitingsdatum van de inschrijving.  

 5. de aanvangstijd van de wedstrijd. (Standaard is 09:00 uur) 

 6. de namen van de keurmeesters.  

 7. de algemene voorwaarden voor deelname.  

 8. het inschrijfbedrag en de wijze van betaling.  
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9. de voorwaarden voor inschrijving, alsmede voor een meerdaagse wedstrijd op welke dag de 

verschillende klassen worden gelopen.  

 10. erkenning van rechtsmacht zoals bedoeld in artikel V.5 KR.  

 11. de eventuele bijzondere bepalingen.  

 

 

 

 

  

IV.2. INSCHRIJFPROCEDURE  
a. Inschrijving voor een wedstrijd geschiedt via de gebruikersaccount van de deelnemer en het succesvol 

doorlopen van de betaalmodule op sporten.raadvanbeheer.nl. Indien een vereniging geen gebruik maakt van 

deze betaalmodule, dan is de betaalmethode: overschrijving van het inschrijfbedrag naar de door de 

organisator opgegeven bankrekening, onder vermelding van de naam van de hond, startlicentienummer en 

de klasse waarin men wil deelnemen. De inschrijving is afgerond zodra het inschrijfbedrag op de door de 

organisator opgegeven bankrekening is bijgeschreven.  

b. Buitenlandse combinaties die zich willen inschrijven dienen een Nederlands licentienummer te hebben.   

c. Door inschrijving verklaart de geleider: 

 1. dat hij/zij de rechtsmacht van de Raad van Beheer (artikel V.5 van het KR) en de werking van het KR, 

het Reglement Obedience en de ter zake geldende uitvoeringsbepalingen aanvaardt en geacht mag 

worden met deze bekend te zijn;  

 2. dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst 

verlopen tijdvak van twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar van 

besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij/zij niet 

met deze hond aan de wedstrijd zal deelnemen indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog 

zullen voordoen.  

 
 

IV.3. STARTLICENTIE  
a. Combinaties die deelnemen aan obedience wedstrijden die gehouden worden onder auspiciën van de Raad  

van Beheer dienen in het bezit te zijn van een geldige startlicentie. Dit geldt niet voor debutanten. 

b. De startlicentie is één kalenderjaar geldig.  

c. De kosten van de licentie worden jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.  

d. De eerste aanvraag van de startlicentie kan op ieder moment van het jaar worden gedaan.  

e. De deelnemer dient lid te zijn van een aangesloten vereniging.   

f. De startlicentie wordt door de Raad van Beheer geactiveerd nadat de verschuldigde kosten door de Raad 

van Beheer zijn ontvangen.  

g. De startlicentie dient per kalenderjaar door de deelnemer te worden verlengd en betaald aan de Raad van 

Beheer. De deelnemer is in het nieuwe kalenderjaar pas weer startgerechtigd nádat de startlicentie is 

verlengd én de betaling door de Raad van Beheer is ontvangen.   

h. Verandering van vereniging moet door de geleider zelf worden doorgegeven via zijn/haar gebruikersaccount. 

Er wordt geen nieuwe startlicentie afgegeven.  

i. Voor honden, die voor de eerste keer starten dient de startlicentie aangevraagd en geactiveerd te zijn 

voordat kan worden ingeschreven bij de eerst te lopen wedstrijd. Bij deze aanvraag kan de schofthoogte nog 

niet worden ingevuld omdat de hond nog niet officieel is gemeten.  

j. Indien meerdere geleiders met dezelfde hond willen uitkomen op wedstrijden, dient iedere geleider 

afzonderlijk een eigen startlicentie aan te vragen voor deze hond.  

h. Een nieuwe  deelnemer mag eenmalig als debutant inschrijven, hierbij kan 5 keer zonder startlicentie 
 worden deelgenomen. 

i. Deelnemers, die eenmalig deelnemen aan een wedstrijd bij hun eigen vereniging, behoeven hiervoor niet in 

 het bezit te zijn van een startlicentie. 

 

 

IV.4. CATALOGUS  
a. De organisator dient gratis een catalogus beschikbaar te stellen voor elke deelnemer. Deze catalogus mag 

digitaal gedistribueerd worden onder de volgende voorwaarden: 

 1. De digitale catalogus moet 5 dagen voor de wedstrijd beschikbaar zijn;  

 2. De deelnemers en de Raad van Beheer dienen op de hoogte worden gebracht waar de digitale 
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catalogus gevonden kan worden;  

b. In de catalogus dient minimaal opgenomen te worden: 

1. Het startnummer, licentienummer, de (stamboom)naam en het ras van de hond;  

2. de naam van de deelnemer;  

3. de namen van de keurmeesters, de klasse(n) en de categorieën die zij keuren;  

4. de naam van de gedelegeerde indien deze is aangewezen;  

5. de naam van de wedstrijdleider;  

6. de beschikbare prijzen;  

7. de ring- en dagindeling;  

8. het adres van de wedstrijdlocatie;  

9. een lijst met honden die voor aanvang van de wedstrijd gemeten dienen te worden, inclusief tijd en 

plaats van de meting.  

 

 

  

 

 

IV.5. HET OPMETEN VAN HONDEN  
a. Op de eerste wedstrijddag van een hond, dient voor aanvang van de wedstrijd door twee keurmeesters de 

schofthoogte van de hond opgemeten te worden. Wanneer de twee keurmeesters op een verschillende 

hoogte uitkomen dient de hond door een derde keurmeester gemeten te worden.  

b. Het resultaat van de meting dient in het (ras)hondenlogboek c.q. werkboekje te worden genoteerd en door 

de keurmeester te worden gedateerd en afgetekend.  

c. De Commissie Obedience stelt een meetreglement vast welke tenminste regels omvat betreffende de wijze 

waarop gemeten dient te worden, het meten van honden tijdens selectiewedstrijden en het hermeten van 

honden.  

d. De meting dient te worden uitgevoerd conform het bepaalde in het door de Commissie Obedience 

vastgestelde meetreglement.  

e. Indien de deelnemer het logboek niet bij zich heeft bij de meting, dan wordt de meting opnieuw uitgevoerd  

tijdens de eerstvolgende wedstrijd.   

 

 

Hoofdstuk V Inschrijving en toelating  

V.1. INSCHRIJVING  
a. Honden die aan oren gecoupeerd zijn mogen niet voor wedstrijden worden ingeschreven. Honden, geboren 

na 31 augustus 2001 in Nederland of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is 

geworden, mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn. Honden met geamputeerde staarten mogen 

deelnemen, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de 

noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort 

te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina operaties gebruikt worden. De verklaring in het paspoort dient te 

zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met 

duidelijk vermelding van naam, adres en een originele handtekening van de dierenarts.  

b. Voor wedstrijden mogen alleen honden worden ingeschreven die gechipt zijn, in het bezit zijn van een 

startlicentie (indien van toepassing) en op de dag voor de wedstrijd de leeftijd van 12 maanden hebben 

bereikt. In klasse 3 (OB3) is de ondergrens 15 maanden.  

c. Voor wedstrijden, niet zijnde kampioenschapswedstrijden, mogen alleen honden worden ingeschreven die 

eigendom zijn van een lid van een aangesloten Nederlandse vereniging. Honden die eigendom zijn van een 

in het buitenland woonachtige eigenaar, mogen worden ingeschreven indien betrokkene kan aantonen in 

zijn land lid te zijn van een vereniging die functioneert onder het gezag van een door de FCI erkend lichaam.  

d.  De Commissie Obedience stelt jaarlijks in het ‘voorschrift selectiecriteria Nederlands Kampioenschap’ vast 

welke honden mogen worden ingeschreven voor de titelwedstrijd, met dien verstande dat in ieder geval de 

hond op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 2 jaar moet hebben bereikt.  

e. Iedere combinatie mag voor de wedstrijd slechts worden ingeschreven in één klasse. Voor training geldt dat 

de hond een tweede keer kan worden ingeschreven in maximaal 1 klasse hoger als waarin de deelnemer 

deelneemt.  

f. De organisator controleert vóór elke wedstrijd aan de hand van de werkboekjes van buitenlandse 

deelnemers of zij ingeschreven zijn in de klasse waarin zij gerechtigd zijn deel te nemen.  

g. Als de keurmeester constateert dat een hond in strijd met het KR is ingeschreven, moet hij de betreffende 
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combinatie alsnog uitsluiten van deelname aan de wedstrijd.  

h. De organisator kan honden die in strijd met het KR zijn ingeschreven alsnog van het wedstrijdterrein doen 

verwijderen.  

i. Voor een FCI-OBB wedstrijd kunnen geen honden worden ingeschreven die de kwalificatie “U” hebben 

behaald in deze klasse of het FCI-OB1, FCI-OB2 of het FCI-OB3 examen met goed gevolg hebben afgelegd, 

voor een FCI-OB1 selectiewedstrijd kunnen geen honden worden ingeschreven die het FCI-OB2 examen met 

goed gevolg hebben afgelegd, voor een FCI-OB2 selectiewedstrijd kunnen geen honden worden ingeschreven 

die het FCI-OB3 examen met goed gevolg hebben afgelegd. 

j. Diploma’s kunnen worden behaald tijdens examens, georganiseerd door Kynologenclubs én verenigingen 

aangesloten bij de Stichting Gedrag en Gehoorzaamheid & Behendigheid. Verder kan bij deelname aan een 

selectiewedstrijd in iedere klasse ingeschreven worden voor het diploma. 

k. In afwijking van het bovenstaande kunnen honden, die in enig jaar deelnemen aan één of meer FCI-OB1 

selectiewedstrijden en in de loop van dat jaar het FCI-OB2 examen met goed gevolg afleggen, gedurende dat 

jaar worden ingeschreven voor FCI-OB1 selectiewedstrijden en, bij selectie, voor de FCI-OB1 titelwedstrijd. 

Hetzelfde geldt voor het afleggen van het FCI-OB3 examen na deelname aan een FCI-OB2 selectiewedstrijd. 

l. Voor onervaren deelnemers, dit zijn deelnemers zonder enige ervaring met honden en wedstrijden, geldt dat 

 zij eenmalig met een hond die al in een hogere klasse loopt, kunnen starten in een lagere klasse. 

 Bijvoorbeeld een ander lid van het gezin gaat deelnemen met de hond die al in de klasse OB3 loopt, kan 

 weer beginnen met dezelfde hond in de klasse OBB en zich opwerken naar een hogere klasse. 

 

V.2. TOELATING  
a. In geval een hond op basis van art. IV.5 van dit reglement nog officieel gemeten moet worden, dient de 

geleider op de dag van de wedstrijd te kunnen overleggen: 

 1. Een (ras)hondenlogboek van de Raad van Beheer of hiermee gelijk te stellen buitenlands werkboekje 

 voor de door hem/haar ingeschreven rashond; of  

 2. Een hondenlogboek/werkboekje van de Raad van Beheer of een hiermee gelijk te stellen buitenlands 

 werkboekje voor de door hem/haar ingeschreven rasloze hond. 

b. Om tot een wedstrijd te kunnen worden toegelaten dient een buitenlandse deelnemer op de dag van de 

wedstrijd te kunnen overleggen: 

 1. Het bewijs dat een buitenlandse deelnemer gerechtigd is in eigen land aan officiële wedstrijden deel 

te nemen.  

 2. Een geldig inentingsbewijs tegen Rabiës vaccinatie en het bezit van een (Europees) dierenpaspoort 

verplicht. Verder moet de hond gechipt zijn. Voor aanvang van het examen of de wedstrijd wordt een 

chipcontrole uitgevoerd door de keurmeester. In voorkomend geval kan deze handeling worden 

gedelegeerd naar de ringsteward. Voor wat betreft Antidoping zijn er geen aanvullende regels, maar 

worden de geldende FCI regels gevolgd. 

c. Tot een wedstrijd mogen ondanks inschrijving niet worden toegelaten: 

 1. Honden die niet gechipt zijn;  

 2. Drachtige teven, gerekend vanaf de dag van dekking tot en met week 20 na deze dekking tenzij 

 bewezen is dat de teef niet dragend van 1 of meerdere puppen is;  

 3. Gewonde en/of zieke honden; Honden die blind zijn, lijden aan een besmettelijke ziekte of infecties, 

besmet zijn met haakwormen of andere besmettelijke parasieten, leiden aan schurft of enige ander 

ongedierte, alsook honden die zijn gezwachteld of gehecht, kreupel of mank zijn mogen niet 

deelnemen aan FCI Obedience wedstrijden of examens. 

 4. Kwaadaardige honden zijn niet toegestaan op het terrein waar de wedstrijd plaatsvindt. Keurmeesters 

moeten iedere hond diskwalificeren die een andere hond of persoon aanvalt of probeert aan te vallen. 

Het incident dient te worden aangetekend in het logboek van de hond. Tevens dient een rapport te 

worden gestuurd naar zowel de Kennelclub van het organiserende land en de Kennelclub van het land 

van herkomst van de hond. 

d. Honden die jonger zijn dan acht weken, mogen niet op het wedstrijdterrein worden toegelaten.  

e. Honden die wel zijn ingeschreven maar niet in de catalogus zijn vermeld, zijn uitgesloten van deelname, 

tenzij de gedelegeerde of - indien deze niet is aangewezen - de keurmeester daarvoor toestemming verleent. 

De toestemming wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend en kan buiten mededinging inhouden. 

f. De minimum leeftijd van de hond voor deelname aan FCI Obedience OBB wedstrijden dient te zijn vastgelegd 

in de nationale reglementen van iedere lidstaat. Tenzij de nationale reglementen van het organiserende land 

een hogere ondergrens bepaalt voor deelname aan FCI Obedience OBB wedstrijden is de FCI ondergrens 

minimaal 12 maanden. In klasse 3 (OB3) is de ondergrens 15 maanden. 

g. Iedere lidstaat bepaalt zelf welke nationale FCI Obedience klassen worden erkend en aan welke 

voorwaarden een hond moet voldoen om uit te komen in een bepaalde FCI Obedience klasse. Voor 

deelname aan internationale FCI Obedience wedstrijden in de klasse 3 (OB3) dient de combinatie deelnemer 
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en hond te zijn geslaagd voor de voorgaande hoogste klasse (in Nederland: OB2) met een kwalificatie 

Uitmuntend. Nationaal is een kwalificatie Zeer Goed in de OB2 voldoende om te mogen starten in de OB3. 

h. Iedere lidstaat bepaalt zelf hoe vaak een hond mag uitkomen in een klasse nadat deze voor de betreffende 

klasse is geslaagd met een uitmuntend. Tevens bepaalt elk lidstaat onder welke voorwaarden een 

combinatie terug kan naar een lagere klasse. Deze voorwaarden dienen te worden gepubliceerd op de 

website van de Kennelclub.  

i. Voor een FCI-OBB wedstrijd kunnen geen honden worden ingeschreven die de kwalificatie “U” hebben 

behaald in deze klasse of het FCI-OB1, FCI-OB2 of het FCI-OB3 examen met goed gevolg hebben afgelegd, 

voor een FCI-OB1 selectiewedstrijd kunnen geen honden worden ingeschreven die het FCI-OB2 examen met 

goed gevolg hebben afgelegd, voor een FCI-OB2 selectiewedstrijd kunnen geen honden worden ingeschreven 

die het FCI-OB3 examen met goed gevolg hebben afgelegd. 

j. Diploma’s kunnen worden behaald tijdens examens, georganiseerd door Kynologenclubs én verenigingen 

aangesloten bij de Stichting Gedrag en Gehoorzaamheid & Behendigheid. Verder kan bij deelname aan een 

selectiewedstrijd in iedere klasse ingeschreven worden voor het diploma. 

k. In afwijking van het bovenstaande kunnen honden, die in enig jaar deelnemen aan één of meer FCI-OB1 

selectiewedstrijden en in de loop van dat jaar het FCI-OB2 examen met goed gevolg afleggen, gedurende dat 

jaar worden ingeschreven voor FCI-OB1 selectiewedstrijden en, bij selectie, voor de FCI-OB1 titelwedstrijd. 

Hetzelfde geldt voor het afleggen van het FCI-OB3 examen na deelname aan een FCI-OB2 selectiewedstrijd. 

l. Voor onervaren deelnemers, dit zijn deelnemers zonder enige ervaring met honden en wedstrijden, geldt dat 

zij eenmalig met een hond die al in een hogere klasse loopt, kunnen starten in een lagere klasse. 

Bijvoorbeeld een ander lid van het gezin gaat deelnemen met de hond die al in de klasse OB3 loopt, kan 

weer beginnen met dezelfde hond in de klasse OBB en zich opwerken naar een hogere klasse. 

m. Antidoping en vaccinatie voorschriften: Voor buitenlandse honden zijn een geldige Rabiës vaccinatie en het 

bezit van een (Europees) dierenpaspoort verplicht. Verder moet de hond gechipt zijn. Voor aanvang van het 

examen of de wedstrijd wordt een chipcontrole uitgevoerd door de keurmeester. In voorkomend geval kan 

deze handeling worden gedelegeerd naar de ringsteward. Voor wat betreft Antidoping zijn er geen 

aanvullende regels, maar worden de geldende FCI regels gevolgd.  

n. Loopse teven zijn toegestaan om deel te nemen aan wedstrijden en examens. Loopse teven starten als 

laatste en mogen zich niet op het terrein of in de directe omgeving begeven totdat alle andere honden de 

wedstrijd/examen hebben voltooid. 

o. Gesteriliseerde en gecastreerde honden mogen deelnemen aan wedstrijden en examens. 

p. Indien nodig controleert de keurmeester de honden buiten de ring, voorafgaand aan de wedstrijd. 

Gecontroleerd kan worden op aanwezigheid van een chip en controle van het nummer, het controleren van 

de schofthoogte en aanvaardbaar sociaal gedrag. Bij internationale wedstrijden kan een veterinaire controle 

plaatsvinden waarbij tevens wordt gecontroleerd of er twee testikels aanwezig zijn. 

 

 

V.3. BUITEN MEDEDINGING of TRAINING 
Het is organiserende verenigingen toegestaan een ander dan de geleider volgens startlicentie met een 

ingeschreven hond te laten starten of als trainingswedstrijd deel te nemen op wedstrijden georganiseerd op basis 

van dit reglement onder de volgende voorwaarden:  

 

a. De deelname geldt als buiten mededinging.  

b. Het verzoek tot deelname buiten mededinging dient tijdig, uiterlijk tijdens het ophalen van de startnummers 

op de dag zelf, bij de organiserende vereniging te worden ingediend.  

c. Na aanvang van de wedstrijd kan de deelnemer niet meer worden gewijzigd.  

d. Deelname buiten mededinging houdt het volgende in:-het is niet mogelijk om Uitmuntends, Winpunten en/of 

wedstrijdpunten te behalen;-de deelnemer is uitgesloten van meedingen naar de dagprijzen.  

e. Op alle lijsten ten behoeve van de ring (ringmeester, chipcontrole, etc) moet worden vermeld dat de 

betreffende combinatie BM of als trainer start.  

f. In de uitslagen dient bij de betreffende combinatie ‘BM’/”T” te worden vermeld.  
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Hoofdstuk VI Officials en klachten  

VI.1. KEURMEESTERS  
a. Organisatoren mogen uitsluitend keurmeesters toelaten die op de Nederlandse keurmeesterslijst, dan wel 

buitenlandse keurmeesters die op de FCI keurmeesterslijst vermeld staan, met dien verstande dat voor 

laatstgenoemden vooraf schriftelijke toestemming van de Commissie Obedience is vereist.  

b. Keurmeesters voor de wedstrijden worden aangewezen door de Commissie Obedience, Keurmeesters voor 

examens worden toegewezen door de Raad van Beheer.  

c. Een keurmeester heeft recht op een reis- en onkostenvergoeding volgens door het Bestuur vast te stellen 

normen. Deze kosten komen ten laste van de organisator.  

d. Ten minste 14 dagen vóór de dag van de wedstrijd informeert de organisator de keurmeester over het aantal 

combinaties per klasse, de klasse en de categorieën die hij moet keuren; Tevens dient aan de keurmeester 

de routebeschrijving, de informatie over de plaats, de aanvangstijd, de verzorgde lunch en de dagindeling 

van de wedstrijd te worden gezonden.   

 

 

VI.2. WEDSTRIJDLEIDER  
a. De organisator wijst voor iedere wedstrijd een wedstrijdleider aan.  

b. De wedstrijdleider is belast met de voorbereiding en met de zorg voor een ordelijk verloop van de wedstrijd in 

zijn totaliteit. De wedstrijdleider zorgt er onder meer voor dat er voldoende functionarissen beschikbaar zijn 

op de wedstrijddag.   

c. De wedstrijdleider zorgt er voor dat de attributen in goede orde en tijdig op het terrein aanwezig zijn. 

Alsmede dat het materiaal voldoet aan de vereisten zoals vermeld in het reglement Obedience.  

 

  

VI.3. FUNCTIONARISSEN NAMENS DE WEDSTRIJDLEIDER  
a. De wedstrijdleider wijst voor iedere wedstrijd ten minste 1-2 secretaris(sen) aan die zorgen voor de 

verwerking van de beoordelingsformulieren en het opmaken van de rangschikking.  

b. De wedstrijdleider wijst voor iedere ring aan: 

 1. een ringmeester die verantwoordelijk is voor de juiste opbouw van het parcours en voor een correct 

verloop van de wedstrijd; hij begeleidt de deelnemer tijdens de wedstrijd en geeft daartoe alle benodigde 

aanwijzingen. Voor de FCI Obedience dient in alle klassen een gekwalificeerde ringsteward de oefeningen te 

begeleiden. Bij deelname van buitenlandse deelnemers heeft het de voorkeur dat de taal voor de 

aanwijzingen voor de uitvoering van de oefeningen aan de deelnemer, vooraf wordt overeengekomen. In 

klasse 3 dient de ringsteward de opdrachten in het Engels aan de deelnemer te kunnen geven, of in een 

andere taal in overleg met de deelnemer voor het betreden van de wedstrijdring 

 2. één ringhulp die assisteert bij het uitleggen van blokken e.d.;  

 3. een chipcontroleur, verantwoordelijk voor het controleren van de chip van de hond voordat deze 

deelneemt aan de wedstrijd, onder toezicht van een keurmeester.  

 

 

VI.4.  KLACHTEN  
1. Organisatoren en wedstrijdleiders hebben het recht klachten als bedoeld in artikel VI.2 van het KR 

betreffende de gang van zaken tijdens de wedstrijd bij de Raad van Beheer in te dienen zonder daarvoor het 

in artikel VI.39 van het KR bedoelde bedrag te storten.  

2. Klachten als onder 1. bedoeld worden tegelijkertijd in afschrift naar de Commissie Obedience toegezonden. 

 

Hoofdstuk VII Atributen en klassen  

VII.1. ATTRIBUTEN  
a. In een parcours mogen de volgende attributen worden gebruikt: 

1. Horden open en gesloten 

 Een gesloten hoogtesprong van circa 1 meter breed en in hoogte verstelbaar tot 60 centimeter in stappen 

van 10 centimeter. De staanders van de hoogtesprong dienen circa 1 meter hoog te zijn. Zijvleugels zijn niet 
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toegestaan. Deze hoogtesprong wordt gebruikt in de klassen B, 1, 2  en  3. 

Een hoogtesprong voorzien van een oprolbaar zeil is ongewenst. 

 Een open hoogtesprong van circa 1 meter breed en in hoogte verstelbaar tot 60 centimeter in stappen van 

10 centimeter. De staanders van de hoogtesprong dienen circa 1 meter hoog te zijn. De constructie van de 

hoogtesprong dient zo te zijn geconstrueerd dat er slechts een enkele ligger met een diameter van 3-5 

centimeter ligt op de ingestelde hoogte. De ligger dient los te liggen, zodanig deze bij geringe aanraking door 

de hond eraf kan vallen, ongeacht de richting waarin gesprongen wordt. Zijvleugels zijn niet toegestaan. 

Deze hoogtesprong is nodig voor klasse 2 en klasse 3, in aanvulling op de hiervoor genoemde gesloten 

hoogtesprong. 

Zie Appendix 1 en 2 van deze reglementen voor een tekening van de hoogtesprongen. 
2. Lint voor het vak  

3. 4 Pionnen voor het vak; de pionnen op de hoeken van het vak dienen duidelijk zichtbaar te zijn, maximaal 15 

centimeter hoog en in kleur te contrasteren. 

4. 6 Pionnen om groep pionnen te maken of een ton; Voor oefening 8 in klasse 1, oefening 9 in klasse 2 en 

oefening 8 in klasse 3 er 3 tot 6 zijn hoge pionnen nodig van ongeveer 40 á 50 cm of een ton van de zelfde 

hoogte met een diameter van 70 á 80 cm. 

De ruimte die de pionnen of ton in mag nemen is maximaal 4 - 5 m2, L x B 70 - 80cm x 70 - 80cm.  

De pionnen dienen van gelijke hoogte te zijn. Ze mogen allemaal dezelfde kleur hebben of verschillende 

kleuren. In geval van verschillende kleuren moet het kleurpatroon voor alle deelnemers binnen een klasse 

gelijk zijn. Bij kampioenschaps-/internationale wedstrijden en WK-selectiewedstrijden OB 3 worden altijd 

alleen pionnen gebruikt. Zie voor toelichting uitzetpatronen Appendix 3.  
5. Apporteervoorwerpen 

 Drie sets houten apporteerblokken. Iedere set bestaat uit drie apporteerblokken van gelijke grootte voor 

klasse 3. Voor klasse 2 zijn slechts twee apporteerblokken per set noodzakelijk. 

In klasse 1 is één apporteerblok nodig, echter de deelnemer mag ook het eigen houten blok gebruiken. 

Iedere set verschilt in grootte en gewicht zodat deze geschikt zijn voor kleine, middelgrote en grote 

hondenrassen. Het gewicht van de zwaarste variant mag niet groter zijn dan ca. 450 gram. Iedere deelnemer 

beslist zelf welke apporteerblok gebruikt wordt. 

6, Houten sorteerstokjes met de afmetingen 2 cm x 2 cm x 10 cm voor de klassen 2 en klasse 3. 

De organisator draagt zorg voor de benodigde sorteerartikelen.  

Voor klasse 2 zijn zes stokjes nodig per deelnemer. 

Voor klasse 3 zijn acht stokjes nodig per deelnemer. 

7. Een bord waarop de posities voor de oefening posities-op-afstand zijn aangegeven. Dit mag ook een 

elektronisch bord zijn 

8. Positiebordjes  

9. Kalk, spuitverf, zand, tape of andere materialen waarmee de cirkels en vierkanten kunnen worden 

gemarkeerd op het veld alsmede de start- en eindpunten 

10 Voldoende markeringspunten, bollen en pionnen waarmee de start en einde van een oefening kunnen 

worden gemarkeerd, evenals de posities waar handelingen plaats moeten vinden, zoals bijvoorbeeld 

keerpunten enz.  

Alle markeringen moeten geschikt zijn. Dat wil zeggen dat ze duidelijk zichtbaar moeten zijn, zowel in grote 

als in kleur, voor zowel de hond, de deelnemer, de keurmeester als de ringsteward. 

b. De attributen behoren te voldoen aan het reglement Obedience zoals deze door de Commissie obedience is 

vastgesteld.  

c. Vóór de wedstrijd controleert de keurmeester of de attributen, die hem ter beschikking staan, aan de eisen 

voldoen.  
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VII.2.  KLASSEN, OEFENINGEN en COEFFICIENTEN   
a. Het programma van de Nederlandse beginnersklasse bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Oefening Coëfficiënt  Punten   
1 Negeren van andere honden 2  20*   
2 1 minuut liggen in zicht 3  30   
3 Los volgen of aangelijnd volgen 4  40   
4 Komen op bevel 3  30*   
5 Rond een groep pionnen/ton sturen 3  30   
6 Zit, Sta of Af tijdens volgen  2  20   
7 Vlak apport 4  40   
8 Posities op afstand 3  30   
9 Vak zenden met af 3  30   
10 Sprong over de hoogtesprong 3  30   

11 Algemene indruk 2  20   

  32  320   
Om voor een kwalificatie in aanmerking te komen moet men voor de oefeningen 1 en 4 tenminste 5 punten 

behalen. 

b. Het programma van de internationale klasse 1 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Oefening Coëfficiënt  Punten   
1 1 minuut zitten in zicht 3  30   
2 Los volgen 4  40   
3 Zit, Sta of Af tijdens het volgen 3  30   
4 Komen op bevel 4  40   
5 Vak zenden met af 4  40   
6 Posities op afstand  4  40   
7 Apport over de hoogtesprong 4  40   
8 Rond een groep pionnen/ton sturen 4  40   
9 Algemene indruk 2  20   

  32  320   
c.  Het programma van de internationale klasse 2 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Oefening Coëfficiënt  Punten  
1 2 minuten liggen uit zicht met afleiding 3  30  
2 Los volgen 4  40  
3 Posities Zit, Sta of Af tijdens het volgen (2 van de 3 posities) 3  30  
4 Komen met staan 3  30  
5 Vak zenden met af en aansluiten 4  40  
6 Richtingapport 3  30  
7 Sorteren 3  30  
8 Posities op afstand 4  40  
9 Rond pionnen/ton sturen en sprong over de hoogtesprong   3  30  

10 Algemene indruk 2  20  

  32  320  
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d. Het programma van de internationale klasse 3 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Oefening Coëfficiënt  Punten  
1 2 minuten zitten uit zicht 2  20  
2 1 minuut liggen met komen op bevel 2  20  
3 Los volgen 4  40  
4 Posities tijdens het volgen 3  30  
5 Komen met Zit, Sta of Af  3  30  
6 Vooruit sturen met richting, af en aansluiten 4  40  
7 Apport met richting 3  30  
8 Om pionnen/ton sturen en richtingapport over hoogtesprong 4  40  
9 Sorteren 3  30  

10 Posities op afstand 4  40  

  32  320  
 

e. De reglementen en bepalingen van de klasse 3 moeten worden toegepast op alle internationale FCI 

Obedience wedstrijden waarbij een CACIOB en reserve CACIOB kan worden toegekend alsmede op 

elke Wereld kampioenschapswedstrijd en Nationaal kampioenschapswedstrijd. 

256 - 320  punten Kwalificatie Uitmuntend (ook internationaal) 

224 - 255,9  punten Kwalificatie Zeer Goed  

192 – 223,9  punten Goed (geen kwalificatie) 

< 191,9  punten Geen kwalificatie 

 

 

VII.3. PUNTEN, PRIJZEN en PROMOVEREN/DEGRADEREN 
 

a. De keurmeester toont de punten. Voor elke oefening is een coëfficiënt vastgesteld, variërend van 2 tot 4. Zie 

hoofdstuk VII.2. De behaalde punten voor een oefening worden vermenigvuldigd met het coëfficiënt en de 

som daarvan, opgeteld voor alle oefeningen resulteert in het eindtotaal (zie onderstaande tabel).  

b. De hond wordt gewaardeerd in een puntenschaal van: 

0 - 5 - 5½ - 6 - 6½ - 7 - 7½ - 8 - 8½ - 9 - 9½ - 10.  

256 – 320 punten (80%) 
Uitmuntend, door naar de volgende klasse (ook internationaal, geldt niet voor 

OB-B) 

224 – 255,9 punten (70%) Zeer goed, door naar de volgende klasse (internationaal niet door) 

192 – 223,9 punten (60%) 

minder dan 191,9 punten 

Goed, niet door naar volgende klasse  

Geen kwalificatie 

 

c. Oefening 0 punten 
Een oefening is niet correct uitgevoerd, 0 punten. De combinatie kan wel het verdere programma 

voortzetten. 

d. Het gebruik van gele en rode kaarten 

In de klasse 3 worden gele en rode kaarten gebruikt. 

De gele kaart geeft een waarschuwing aan. De keurmeester kan een waarschuwing geven voor het gedrag 

van de deelnemer en voor het gedrag van de hond. Wanneer de keurmeester een gele kaart geeft worden 10 
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punten in mindering gebracht van de totaalscore van de betreffende combinatie. Er kan ook direct een rode 

kaart worden gegeven. 

Indien een combinatie een tweede gele kaart ontvangt, volgt diskwalificatie. 

De rode kaart geeft een diskwalificatie aan. 

e. Het gebruik van gele en rode kaarten bij wedstrijden met meerdere keurmeesters 

Twee of meer keurmeesters in verschillende ringen 

Wanneer meerdere keurmeesters keuren in verschillende ringen, volgt diskwalificatie bij het tonen van de 

eerste rode kaart. 

Indien één van de keurmeesters een gele kaart heeft gegeven, mogen de andere keurmeesters hiervan niet 

op de hoogte worden gesteld. Alle keurmeesters werken onafhankelijk van elkaar. Wanneer de combinatie 

bij een volgende keurmeester opnieuw een gele kaart krijgt wordt dit door de wedstrijdsecretaris gemeld aan 

de keurmeester waarna diskwalificatie volgt. Uiteraard volgt ook diskwalificatie wanneer twee gele kaarten 

worden gegeven door dezelfde keurmeester. 

Twee of meer keurmeesters in dezelfde ring 

Indien één van de keurmeesters een gele of rode kaart wil geven aan een deelnemer, dan informeert deze 

eerst de andere keurmeester(s) in de ring over het voorval om tot een gezamenlijk besluit te komen. Daarna 

wordt de kaart getoond aan de deelnemer, bij voorkeur door de hoofdkeurmeester (indien aanwezig in de 

ring). 

f. Promoveren/degraderen 

Na het behalen van een Uitmuntend in klasse B, 1 en 2 kan de hond direct door naar een klasse hoger. 

Promoveren naar een hogere klasse kan alleen met het behalen van een Zeer Goed. 

Een hond mag in de lagere klasse blijven tot zolang de deelnemer wil.. 

Indien een deelnemer in het lopende wedstrijdseizoen een slaagt voor een diploma in een hogere klasse, 

moet hij het volgende wedstrijdseizoen in de hogere klasse uitkomen. 

g. Ex equo 

Indien twee of meer deelnemers eindigen met een gelijk aantal punten, en indien het voor de wedstrijd 

noodzakelijk is om een winnaar aan te wijzen, dan dienen de punten voor de oefeningen bij elkaar opgeteld 

te worden: 

Klasse B: 1.2 (volgen)  en  1.4 (komen op bevel)  en  1.5 (vak) én 1.11 (algemene indruk) 

Klasse 1: 1.2 (volgen)  en  1.4 (komen op bevel)  en  1.5 (vak) én 1.9 (algemene indruk) 

Klasse 2: 2.2 (volgen)  en  2.4 (komen met sta)  en  2.5 (vak) én 2.10 (algemene indruk) 

Klasse 3: 3.3 (alleen volgen)  en  3.5 (komen sta/af/zit)  en  3.6 (cirkel/vak) 

Indien dit ook geen winnaar oplevert moeten deze oefeningen opnieuw worden uitgevoerd. 

Klasse B, 1 en 2: indien dit ook geen winnaar oplevert geldt het hoogste aantal punten algemene indruk. Is 

ook daarna geen winnaar dan moeten deze oefeningen opnieuw worden uitgevoerd.  

De resultaten van de nieuw uit te voeren oefeningen worden niet geteld als de punten voor de wedstrijd of 

als zodanig vastgelegd.  

In klasse 3 moeten deze oefeningen nogmaals uitgevoerd worden indien alsnog geen winnaar bepaald kan 

worden. 

h. Rozetten en prijzen: de kleuren voor FCI Obedience linten en rozetten zijn traditioneel zwart, rood en geel. 

 

 

Hoofdstuk VIII Wedstrijdorganisatie, wedstrijduitslagen en afdracht aan de Raad van Beheer  

VIII.1.  WEDSTRIJDORGANISATIE  
a. De organisator is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de wedstrijd.  

b. Inschrijfgelden komen aan hem ten goede. Alle kosten, die van verzekeringen daaronder begrepen, komen 

voor zijn rekening.  

c. De organisator moet beschikken over een wedstrijdterrein waarop ringen van ten minste 25 x 40 meter 

kunnen worden uitgezet.,  indoor wedstrijdring zijn 20x30 meter 

 Voor de klasse B en klasse 1 kan de ring iets kleiner zijn. De afmetingen mogen ook minder zijn indien de 

oefeningen zijn verdeeld over meerdere ringen waarbij de oefeningen die minder ruimte nodig hebben bij 

elkaar zijn gegroepeerd. De ring dient duidelijk afgebakend te zijn. De keurmeester bepaalt of de ring 

geschikt is. Alle aangegeven afmetingen en afstanden van alle oefeningen in deze reglementen zijn slechts 

bij benadering. 

d. Indien er twee of meer ringen worden uitgezet, moet er tussen de ringen een gesloten afscheiding of een 

tussenruimte van ten minste vijf meter aanwezig zijn.  

e. De organisator kan er voor zorgdragen dat er een inloopring aanwezig is.  



RAAD VAN BEHEER – UITVOERINGSREGELS & REGLEMENT FCI-OBEDIENCE 

 

Versie. juli 2022   21 

f. De bodemgesteldheid van het wedstrijdterrein dient zodanig te zijn dat deze geen gevaar oplevert voor de 

honden of hun geleiders.  

g. Op het wedstrijdterrein moeten humane- en veterinaire hulp aanwezig zijn of op zeer korte termijn 

beschikbaar kunnen komen.  

h. De organisator stelt voor iedere klasse bekers of gelijkwaardige prijzen beschikbaar. Het aantal prijzen dient 

ca 25% van het aantal deelnemers per klasse, met een afronding naar boven.  

i. Als prijs mogen geen geldbedragen beschikbaar worden gesteld.  

j. Er wordt gestart volgens het startnummer, te beginnen met het laagste nummer in iedere klasse.  

k. De organisator bepaalt in overleg met de keurmeester de volgorde van de oefeningen evenals een eventuele 

opdeling van de oefeningen. De volgorde van de oefeningen dient gelijk te zijn voor alle deelnemers. De 

(hoofd)keurmeester kan in overleg met de wedstrijdleider en de ringstewards, afwijken van de vastgelegde 

volgorde. 

  

VIII.2.  WEDSTRIJDUITSLAGEN  
a. Deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijd hun (ras)hondenlogboeken c.q. werkboekjes in te leveren 

om de uitslagen te laten noteren en door de keurmeester laten aftekenen: 

 1.  Alle behaalde uitslagen worden vermeld in het log- of werkboekje. Plaatsingen worden uitsluitend 

vermeld voor de resultaten waar een prijs aan verbonden is. 

 2. Voor trainende deelnemers geldt dat zij het log- of werkboekje inleveren, maar dat dit niet wordt 

ingevuld behoudens calamiteiten. 

b. De organisator draagt er zorg voor dat van alle wedstrijden de wedstrijduitslagen binnen twee werkdagen na 

de wedstrijd ter kennis van de Raad van Beheer worden gebracht. Tevens dient van alle wedstrijden een 

catalogus van de wedstrijd naar de Raad van Beheer te worden gezonden.  

c. De organisator dient in eigen archief de uitslagen en de catalogus minimaal één jaar te bewaren.  

 

  

VIII.3. AFDRACHT AAN DE RAAD VAN BEHEER  
a. De kosten voor de vereniging voor afdracht per deelnemer worden verrekend via de betaling die de 

deelnemer verricht bij inschrijving via de sport.raadvanbeheer website.   

b. Als een vereniging de inschrijving niet via sport.raadvanbeheer.nl laat verlopen, dan betaalt de vereniging de 

afdracht direct online na het invoeren van de deelnemerslijst via de sport.raadvanbeheer website.  

c. Uiterlijk twee dagen na de wedstrijd dient de organisator het uitslagenbestand te hebben toegevoegd op 

sport.raadvanbeheer.nl.  

 

Hoofdstuk IX Wedstrijd en attributen  

IX.1. DE WEDSTRIJD  
a. Protesten over de attributen en/of de ringindeling moeten vóór aanvang van de wedstrijd aan de 

keurmeester kenbaar worden gemaakt.  

b. Het is verboden is om in de wedstrijdring, voorafgaand aan de wedstrijd, te trainen. Tevens is het ook 

verboden tijdens en na het opbouwen van de wedstrijdring voor deelnemers met of zonder hond de ring te 

betreden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de (hoofd) keurmeester, ringsteward of wedstrijdleider. 

c. De deelnemer moet in de ring het betreffende startnummer duidelijk zichtbaar dragen.  

d. Vóór de start stelt de deelnemer zich op in de ring met de hond in zittende positie. 

e. Wanneer een combinatie een diskwalificatie oploopt in het parcours mag deze in bepaalde omstandigheden 

de wedstrijd vervolgen. We onderscheiden daartoe twee verschillende vormen van diskwalificatie. 

1. Diskwalificatie mét uitsluiting 

Er wordt onderscheid gemaakt in diskwalificatie mét uitsluiting en diskwalificatie zónder uitsluiting. 

Wanneer een combinatie i.v.m. kwaadaardig gedrag van de hond dan wel ongewenst gedrag van de 

deelnemer gediskwalificeerd wordt, dient deze combinatie het wedstrijdterrein te verlaten. Dus ook 

overgaan op een trainingswedstrijd is níet toegestaan. Deze combinatie wordt voor de betreffende 

wedstrijd uitgesloten van deelname.  

 2. Diskwalificatie zónder uitsluiting 

Er wordt onderscheid gemaakt in diskwalificatie mét uitsluiting en diskwalificatie zónder uitsluiting. 

Wanneer een combinatie wordt gediskwalificeerd omdat de hond bijv. de ring verlaat, de ring bevuilt, 

de deelnemer de ring betreedt met een speeltje (niet zijnde een training), enz. mag de deelnemer 

overgaan op een training en hoeft niet het wedstrijdterrein te verlaten. Echter deze wedstrijd telt niet 
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meer mee voor het NK, ook de eventueel reeds behaalde punten op desbetreffende wedstrijd 

vervallen. 

Tijdens titelwedstrijden geldt dat in geval van diskwalificatie alle punten vervallen en de wedstrijd 

wordt beëindigd. Er mag ook geen training of tweede wedstrijd gelopen worden. 

 De keurmeester is echter te allen tijde gerechtigd om de combinatie te verzoeken de ring te verlaten.  

f. Groepsoefeningen. 

Tijdens de groepsoefeningen in de klassen B, 1 en 2 is het minimum aantal honden drie en het maximum 

aantal honden is zes. Wanneer het aantal deelnemers niet deelbaar is door zes, kan de keurmeester 

bepalen dat er maximaal 1 groep van zeven worden samengesteld. 

In klasse 3 is het minimum aantal honden drie en het maximum aantal honden is vier. Enkel indien er 

slechts vijf deelnemers zijn kan hierop een uitzondering worden gemaakt door een groep van vijf deelnemers 

te vormen. 

 In het geval van speciale competities, zoals selectie-, kampioens- of internationale wedstrijden (CACIOB) met 

veel deelnemers kan de hoofdkeurmeester i.o.m. de keurmeesters besluiten de groepsoefeningen in 

groepen van vijf uit te voeren. 

g. Tijd voor het keuren per dag en het aantal deelnemers 

 De wedstrijd dient zo te worden ingedeeld dat keurmeesters niet meer dan circa 6 uur per dag hoeven te 

keuren.  

Nationale bepalingen van het organiserende land dienen hierbij te worden gevolgd. 

De tijd die een keurmeester nodig heeft voor het beoordelen van een deelnemer is mede afhankelijk van de 

indeling van de wedstrijd, het wedstrijdprogramma, de ringsteward en het ras van de deelnemende honden. 

 Benadering van de tijd die nodig is voor het keuren van:  

 Klasse 1  

Geadviseerd wordt dat keurmeesters maximaal 30 deelnemers in klasse 1 keuren per dag. 

Het keuren van zes honden in klasse 1 duurt ongeveer 1 uur. 

 Klasse 2  en  3 

Geadviseerd wordt dat keurmeesters niet meer dan 25 deelnemers per dag keuren in de klasse 2 en klasse 

3. 

Het keuren van vier honden in klasse 2 duurt ongeveer 1 uur. 

Het keuren van zeven honden in klasse 3 duurt ongeveer 2 uur. 

Wanneer meerdere keurmeesters zijn toegewezen aan de wedstrijd zal iedere keurmeester de aan hem 

toegekende oefeningen keuren voor alle deelnemende honden in dezelfde klasse. 

In dit geval kan een keurmeester meer honden keuren dan de hierboven genoemde aantallen. 

h. De verplichtingen van de deelnemers start bij het betreden van het wedstrijdterrein en eindigt na afloop van 

de prijsuitreiking. Alle deelnemers dienen alle reglementen en aanwijzingen op te volgen. Deelnemers 

worden geacht zich behoorlijk te gedragen en passend te zijn gekleed. 

Keurmeesters mogen deelnemers uitsluiten van deelname indien zij zich niet aan de regels houden of op 

enige andere wijze onbehoorlijk gedragen.  

Alle beslissingen van de keurmeester zijn definitief en het is deelnemers niet toegestaan om beslissingen te 

betwisten. Deelnemers dienen zich minimaal 30 minuten voorafgaand aan de wedstrijd te melden bij het 

wedstrijdsecretariaat. 

 

 

IX.2. UITRUSTING en DEELNEMERS MET HULPMIDDELEN 
a. Als halsbanden zijn toegestaan: 

• Normale halsbanden met een maximale breedte van 3,0 cm en voorzien van gesp 

• Halfcheck 

b. Halsbanden met spijkers of stekels, evenals elektrische halsbanden of dummy’s daarvan en andere 

middelen om de hond beperkingen op te leggen, of zaken die daar op lijken, zijn verboden. Dit verbod start 

bij aanvang van de wedstrijd en duurt tot het einde van de wedstrijd. 

c. Het is in alle klassen verplicht dat bij de groepsoefeningen de hond een halsband draagt. Het is voor de 

deelnemers zelf te bepalen of de hond bij de individuele oefeningen wel of niet een halsband draagt.  
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In de klassen B  en 1 is het dragen van een halsband gedurende het gehele programma verplicht. Het 

dragen van een vlooienband is altijd toegestaan.  

d. Het dragen van een GPS ontvanger aan de halsband is toegestaan. 

e. Dekens, hesjes, jasjes, harnassen, regenmantels, schoenen, sokken, bandages, verbanden, halti’s, enz, op 

honden zijn verboden tijdens de uitvoering van de oefeningen. 

f. De deelnemer dient de hond aan zijn linkerzijde bij zich te hebben tijdens oefeningen. Tussen de oefeningen 

dient de hond onder controle en in de buurt te zijn (links of rechts).  

g. Ingeval van een lichamelijke beperking van de deelnemer is het toegestaan om de hond aan de rechterzijde 

bij zich te hebben gedurende en tussen de oefeningen. In dergelijke gevallen dient de deelnemer dit 

voorafgaand aan de wedstrijd met de (hoofd)keurmeester te overleggen. Alle keurmeesters dienen hier 

vooraf van op de hoogte te worden gesteld en zij dienen eventuele consequenties voor de beoordeling van 

de oefeningen vooraf overeen te komen. 

h. Iedere uitzondering of buitengewone voorziening moet kunnen worden beargumenteerd en mag nooit leiden 

tot verstoring of afleiding voor de andere deelnemers en honden. Bijvoorbeeld, bij deelname met een rolstoel 

dient tijdens de groepsoefeningen de deelnemer met de rolstoel als eerste of als laatste deelnemer te 

worden geplaatst.  

 

Hoofdstuk X Diskwalificatie  

X.1.  DISKWALIFICATIE  
Diskwalificatie wordt door de keurmeester aangezegd. Bij het bepalen van de rangschikking wordt de combinatie 

niet in aanmerking genomen.  

Een combinatie wordt gediskwalificeerd bij:  

a. ruw gedrag tegenover de hond of onbehoorlijk gedrag tegenover de keurmeester;  

b. het door de hond bevuilen van de ring;  

c. het door de hond verlaten van de ring bij onvoldoende appèl;  

d. het door de deelnemer in de ring dragen van geen of het verkeerde startnummer;  

e. het door de deelnemer iets in de hand houden;  

 

X.2.  BEVOEGDHEDEN KEURMEESTER  
a. De keurmeester is bevoegd in de niet voornoemde gevallen beslissingen te nemen die een sportieve 

voortzetting van de wedstrijd waarborgen.  

b. Als een deelnemer een bezwaar tegen een uitslag wil indienen, dan dient hij/zij dit bezwaar voor de 

prijsuitreiking ingediend te hebben bij de wedstrijdleiding. Beslissingen van de keurmeester zijn bindend.  

 

1.1. Hoofdstuk XI Wedstrijdpunten 

XI.1.  WEDSTRIJDPUNTEN  
a. Het totaal van het aantal - per klasse – aangewezen competitiewedstrijden die meetellen voor het 

puntenklassement wordt per jaar bepaald en gepubliceerd op de website.  

b. Bij competitiewedstrijden kunnen bij het behalen van de classificatie ZG of U wedstrijdpunten worden 

behaald 

 OB1 1e plaats 18 punten, 2e plaats 17 punten etc. 

 OB2 1e plaats 12 punten, 2e plaats 11 punten etc. 

 OB3 1e plaats 10 punten, 2e plaats 9 punten etc. 

 

XI.2.  PUNTENVERWERKING EN COMBINATIES UIT HET BUITENLAND  
a. Combinaties uit het buitenland worden niet in het puntenklassement opgenomen.  

b. Indien een combinatie uit het buitenland met een gastlicentie een plek behaalt die recht zou geven op een 

wedstrijdpunt, schuift deze door naar de eerstvolgende combinatie met een reguliere Nederlandse 

startlicentie.   
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Hoofdstuk XII Kwalificatie WK, Titelwedstrijd, Kampioenschapswedstrijd en wedstrijdwinnaar  

XII.1.  SELECTIECRITERIA TITELWEDSTRIJD EN INTERNATIONALE FCI WEDSTRIJDEN  
a. Jaarlijks worden door de Commissie Obedience de selectiecriteria voor deelname aan de Titelwedstrijd en 

internationale F.C.I. wedstrijden (zoals het WK etc) vastgesteld. De selectiecriteria voor het WK worden door 

de Commissie Obedience vastgesteld.  

b. De wereldkampioen van het vorige jaar plaatst zich automatisch en wordt toegevoegd aan de selectie voor 

het wereldkampioenschap.  

 

XII.2.  TITELWEDSTRIJD  
a. De Titelwedstrijd wordt, bij voorkeur op een feestdag gehouden (Bijvoorbeeld 2e Pinksterdag, 

 hemelvaartsdag etc)..  

b. De hoogst geëindigde in de klassen OB1, OB2 en OB3 komt in aanmerking voor de titel (Nederlands) 

Obediencekampioen met jaartal als bedoeld in artikel V.59 van het KR.  

 

XII.3.  WEDSTRIJDKAMPIOEN  
 De winnaars van de competitie van de klassen OB1, OB2 en OB3 komen in aanmerking voor de titel 

Wedstrijdkampioen met jaartal als bedoeld in artikel V.58 KR.  

  

XII.4.  KAMPIOENSCHAPSWEDSTRIJD (CACIOB)  
a. De rangschikking wordt bepaald op basis van de behaalde punten.  

b. De hond waaraan de kwalificatie Uitmuntend is toegekend, komt in aanmerking voor de titel 

Obediencekampioen als bedoeld in artikel V.56 van het KR, mits de hond op een tentoonstelling een “U” of 

een “ZG” heeft behaald.  

c. De hond waaraan de kwalificatie Uitmuntend en de op één hoogste aantal punten is toegekend, wordt 

benoemd tot ‘reserve’ Obediencekampioen. Indien de winnaar, zoals bedoeld in het vorige lid, al 

Internationaal Obediencekampioen is, komt de reserve in aanmerking voor de titel Obediencekampioen als 

bedoeld in artikel V.56 van het KR, mits de hond op een tentoonstelling een “U” of een “ZG” heeft behaald. 

d. Om deze prijzen te kunnen verkrijgen dient de hond in het stamboomregister opgenomen te zijn van het 

betreffende lidstaat.  

e. De winnaar van de CACIOB en reserve CACIOB krijgen een rozet. De kleuren van het rozet dienen 

zwart/rood/en geel te zijn, inclusief de kleur wit CACIOB en oranje reserve CACIOB. Tevens dient de tekst 

CACIOB en reserve CACIOB op het rozet vermeldt te worden.  

XII.5.  PRIJSUITREIKINGEN  
a. Alle prijsuitreikingen tijdens een door de Raad van Beheer georganiseerde wedstrijd geschieden door of 

namens de Raad van Beheer.  

Hoofdstuk XIII Straf- en slotbepalingen  

XIII.1. AANSPRAKELIJKHEID  
a. Tijdens wedstrijden is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die de hond aanricht.  

b. De Raad van Beheer noch de organisator of namens deze optredende functionarissen kunnen voor deze 

schade aansprakelijk worden gesteld.  

 

XIII.2.  ORGANISATOR  
a. Indien de organisator één of meer bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan de Raad van Beheer de 

organisator voor twee jaar uitsluiten van het organiseren van wedstrijden. 

 

XIII.3 HONDEN en/of DEELNEMER  
a. Het is verboden honden op het wedstrijdterrein buiten de wedstrijdring los te laten lopen.  

b. Het is verboden honden op het wedstrijdterrein te koop aan te bieden.  

c. Indien de hond of de geleider tijdens de wedstrijd handelt in strijd met het KR, met dit reglement of met de 
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ter uitvoering daarvan gestelde bepalingen, dan wel zich op andere wijze duidelijk misdraagt, kan de official 

de combinatie uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.  

d. Indien een deelnemer zowel in als buiten de wedstrijd zijn hond zichtbaar lichamelijke straf toebrengt, kan - 

mits dit door een official is geconstateerd - men van verdere deelname worden uitgesloten.  

e. Als vorenbedoeld handelen aan de deelnemer verweten kan worden, kan de betreffende official aan de 

Commissie Obedience voorstellen te bepalen dat de deelnemer niet mag deelnemen aan andere - binnen 

één maand - te houden wedstrijden.  

f. Voornoemde beslissingen worden door de betreffende official binnen 24 uur schriftelijk aan de Commissie 

Obedience meegedeeld onderscheidenlijk voorgelegd.  

g. De betreffende official stelt de geleider ter plaatse van de voorgenomen beslissing in kennis.  

h. De Commissie Obedience neemt over deze voorstellen ten spoedigste een beslissing, doch niet eerder dan 

nadat de geleider en de betreffende official in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunt tegenover de 

Commissie Obedience toe te lichten.  

i. De beslissing van de Commissie Obedience wordt onverwijld schriftelijk aan de deelnemer en aan de 

betreffende official meegedeeld.  

 

XIII.4.  COMPETENTIE  
a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.  

b. Indien evenwel in een geval waarin dit reglement of de daarop gebaseerde uitvoeringsbepalingen niet 

voorziet, en tijdens een wedstrijd beslist moet worden, dan beslist de gedelegeerde of – indien deze niet is 

aangewezen - de keurmeester. Indien een gedelegeerde is aangewezen overlegt deze met de keurmeester 

alvorens te beslissen.  

c. Tegen beslissingen van de keurmeester en/of de gedelegeerde staat geen beroep open.  

 

XIII.5.  STRIJDIGHEID en DISPENSATIE  
a. Zowel dit reglement als enige uitvoeringsbepaling hiervan kunnen niet strijdig zijn met het KR, met dien 

verstande dat daar waar afwijkingen noodzakelijk zijn, deze onder dit hoofd worden vermeld en met dien 

verstande dat deze te allen tijde goedkeuring behoeven van het Bestuur.  

b. In bijzondere gevallen kan de Commissie Obedience dispensatie van dit reglement verlenen, met dien 

verstande dat besluiten hieromtrent worden medegedeeld aan het Bestuur.  

 

XIII.6.  OVERIGE BEPALINGEN  
 Het Bestuur behoudt zich het recht voor om nadere bepalingen voor aanvang van de eerste selectiewedstrijd 

bekend te maken.  
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DEEL 2 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN EN 
BEOORDELEN VAN DE INDIVIDUELE OEFENINGEN.  

 

Algemene richtlijnen en bepalingen voor het uitvoeren van de oefeningen 
 Uitvoering 

1. Nationale richtlijnen kunnen bepalen dat alle honden moeten worden gecontroleerd alvorens zij de ring 

mogen betreden. Deze richtlijnen kunnen eveneens bepalen dat keurmeesters de hond mogen betasten. 

 Gecontroleerd kan worden op aanwezigheid van een chip en controle van het nummer, het controleren van 

de schofthoogte en aanvaardbaar sociaal gedrag. Bij internationale wedstrijden kan een veterinaire controle 

plaatsvinden waarbij tevens wordt gecontroleerd of er twee testikels aanwezig zijn. 

2. De keurmeester kan de volgorde van de oefeningen bepalen. De volgorde moet gelijk zijn voor alle 

deelnemers. De deelnemer mag 1 of meer oefeningen overslaan. De deelnemer dient vooraf aan de steward 

én de keurmeester te melden welke oefeningen hij/zij niet uit wil voeren. De algemene regel is het vooraf te 

melden, maar bij hoge uitzondering, voor de start van de desbetreffende oefening. Het overslaan van de 

groepsoefening moet vooraf gemeld worden zodat de juiste samenstelling van het aantal deelnemers correct 

ingedeeld kan worden. 

 Indien een groepsoefening wordt overgeslagen kan er geen kwalificatie worden behaald. 

3. Iedere oefening start en eindigt met de hond in de startpositie. De startpositie is wanneer de hond aan de 

linkerzijde naast de deelnemer zit.  

4. De deelnemer loopt in normale pas bij alle oefeningen, met uitzondering van de oefening los volgen. Tijdens 

het los volgen kunnen langzame- en versnelde pas worden verlangd. 

Oefening 3.4 kan ook in versnelde pas worden gevraagd. 

5. Alle oefeningen beginnen nadat de ringsteward de combinatie naar de uitgangspositie van de oefening heeft 

geleid, de hond in de startpositie zit en ringstewards aankondigt “de oefening begint” of “de oefening start”. 

De groepsoefening begint wanneer alle deelnemers in een rij opgesteld staan en de steward aankondigt “de 

oefening begint”. 

6. De deelnemer commandeert de hond in de startpositie bij het uitgangspunt van de oefening en moet in zeer 

korte tijd klaar zijn om de oefening uit te voeren. In de beginnersklasse en klasse 1 mag iets meer tijd 

worden gegeven, maar in klasse 2  en  3 moet de deelnemer met de hond klaar staan in de startpositie, zeer 

kort na het bereiken van het startpunt van de oefening. 

7. Alle oefeningen eindigen wanneer de ringsteward dit aangeeft met het commando “einde oefening”. 

8. Tenzij anders vermeld, geeft de ringsteward bij ieder onderdeel van iedere oefening aan, wanneer de 

deelnemer zijn hond moet commanderen, zelfs indien dit niet expliciet vermeld staat bij de oefening. 

9. De deelnemer beslist zelf of hij een tweede commando zal geven en wanneer hij dit commando geeft. 

10. De in deze reglementen genoemde aanwijzingen die de ringsteward geeft, zijn slechts voorbeelden. Het is 

 belangrijk dat de aanwijzingen van de ringsteward duidelijk en begrijpelijk zijn voor de deelnemer en de 

 keurmeester, maar (te) luide commando’s zijn niet gewenst. 

11. Het is niet toegestaan de hond voor of tijdens een oefening te richten (anders dan is toegestaan voor de 

betreffende oefening). In geval van richten wordt de oefening met nul punten gewaardeerd. Met richten 

wordt bedoeld dat voordat de oefening start, aan de hond wordt getoond in welke richting hij moet lopen. 

12. In de beginnersklasse en in klasse 1 mag de deelnemer de ring betreden met de hond aangelijnd. Tijdens de 

oefeningen moet de deelnemer de riem uit het zicht van de hond opbergen. Het is ook toegestaan dat de 

deelnemer de riem achterlaat bij de ingang van de ring.  

Voor klasse 1 geldt dat de hond onaangelijnd blijft gedurende het programma. 

Na de laatste oefening mag de hond in de beginners en in klasse 1 worden aangelijnd. Vanaf de uitgang van 

de ring moet de hond worden aangelijnd. Dit geldt voor alle klassen. 

 Tijdens de groepsoefeningen moet de hond een halsband dragen. Tijdens de individuele oefeningen is het 

dragen van een halsband aan te bevelen (nationaal verplicht bij OB B en OB 1) maar dit is de keuze van de 

deelnemer (voor de klasse OB 2 en 3). Vlooienbanden zijn altijd toegestaan. 

 Voor de beginnersklasse geldt dat de hond tussen de oefeningen aangelijnd mag worden indien de start van 

de volgende oefening meer dan ca. 5 meter verwijderd is van het einde van de voorgaande oefening.  

13. In de klassen 2 en 3 dient de deelnemer de riem achter te laten bij de ingang van de ring. Dit geldt voor alle 

oefeningen. 

Het is verplicht dat de hond tijdens de groepsoefening een halsband draagt. Tijdens de individuele 

oefeningen is dit de keuze van de deelnemer en mag ook zonder halsband gelopen worden. 

14. Tussen de oefeningen in dient de hond aan een zijde van de deelnemer mee te lopen. De hond hoeft hierbij 

niet te volgen, maar moet wel onder controle zijn. Indien er een vertraging optreedt tussen de oefeningen 

mag de deelnemer de hond in de “af” positie commanderen. De hond mag echter niet vanuit deze “af” 
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positie worden geroepen bij het voorzetten van de oefeningen. De deelnemer moet terug naar de hond om 

de hond op te halen voor de volgende oefening. 

15. Tijdens de oefeningen beweegt de deelnemer op een natuurlijke manier en in rechte lijnen. Overdreven 

lichaamsbewegingen, signalen of lichaamstaal en onnatuurlijke bewegingen geven puntenaftrek. Rechter en 

linker wendingen dienen in hoeken van 90° te worden uitgevoerd. Bij keerwendingen loopt de deelnemer in 

ongeveer dezelfde lijn terug als de oorspronkelijke heengaande lijn. 

16. Bij oefeningen waarbij de deelnemer de hond voorbij moet lopen, mag de afstand tussen deelnemer en hond 

niet meer dan 0,5 meter bedragen, tenzij anders aangegeven bij de betreffende oefening. De deelnemer 

mag de hond naar keuze links of rechts passeren, tenzij expliciet aangegeven bij de betreffende oefening. 

17. Alle aanwijzingen met betrekking tot een richting (“links” of “rechts”) dienen te worden gegeven vanuit het 

oogpunt van de deelnemer (b.v. aangelijnd volgen, los volgen en richtingapport). 

Bij groepsoefeningen wordt er van links naar rechts gewerkt uitgaande van het voor de hond staan nr. 1 

staat links en de laatste bij de groepsoefening rechts. 

 

 
 

 

18. Het is niet toegestaan om de hond aan te raken tijdens een oefening. In voorkomend geval wordt de 

oefening met nul punten gewaardeerd. Na afloop van een oefening is het toegestaan de hond een geringe 

beloning te geven (bijvoorbeeld door te zeggen “goed gedaan-goed gedaan” of het geven van een 

schouderklopje). 

19. Speeltjes of voertjes zijn zowel tijdens als tussen de oefeningen niet toegestaan in de ring. Indien de 

keurmeester constateert dat de deelnemer een speeltje of voer bij zich draagt of gebruikt in de ring, volgt 

diskwalificatie. 

20. Bij oefeningen met richting sturen is het de deelnemer niet toegestaan om de hond de richting aan te wijzen 

of de hond aan te raken bij de uitgangspositie. Indien dit wel gebeurt dan wordt de oefening met nul punten 

gewaardeerd. Het is voor aanvang van een oefening toegestaan de hond 1x met een “handtouch” attent te 

maken, dit dient snel en kort te zijn en mag niet de indruk wekken de hond te richten. Het moet de hond zijn 

die de handpalm van de deelnemer aanraakt en niet de deelnemer die zelf de hond aanraakt. 

21. In geval van overmatige beloning, enthousiast springen, spelen, springen in de armen van de deelnemer, 

draaien tussen de benen van de deelnemer etc., zal de keurmeester de deelnemer een waarschuwing geven 

en:  

in de beginnersklasse en de klassen 1 en 2 volgt puntenaftrek voor algemene indruk 

in de klasse 3 zal de keurmeester een gele kaart geven 

bij een tweede waarschuwing volgt diskwalificatie in alle klassen. 

22. De keurmeester kan een oefening afbreken indien de hond duidelijk toont niet in staat te zijn om de 

oefening uit te voeren of duidelijk toont de commando’s van de deelnemer niet op te volgen. In dat geval zal 

de oefening met 0 punten worden beoordeeld. 

23. Ongepast gedrag, blaffen, piepen. 

De keurmeester kan een hond uitsluiten van verdere deelname indien de hond niet normaal functioneert of 

als de hond overlast veroorzaakt door aanhoudend blaffen of janken. 

24. In geval van blaffen of janken tijdens een oefening zullen punten in mindering worden gebracht voor de 

betreffende oefening. 

25. In geval van blaffen of janken kan de keurmeester eerst waarschuwen en: 

In de beginnersklasse en de klassen 1 en 2 worden punten in mindering gebracht voor algemene indruk 

In de klasse 3 wordt een gele kaart gegeven 

Indien het gedrag niet wijzigt zal de keurmeester de hond diskwalificeren door het tonen van de rode kaart. 

26. De hoogte van alle hoogtesprongen mag niet meer zijn dan ongeveer de schofthoogte van de hond. De 

hoogte van de hoogtesprong dient per hond te worden aangepast. 

De in te stellen hoogte wordt bepaald door de schofthoogte van de hond, afgerond naar het dichtstbijzijnde 

tiental. (50-54 cm springt 50, 55-60 cm springt 60).  

De maximale hoogte in klasse B is 30 cm, in klasse 1 en 2 is het 50 cm, in klasse 3 is het 60 cm. 

27. Volgwerk 

De oefening “volgen” wordt in de klassen 1, 2 en 3 uitgevoerd zonder riem. 
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In klasse B heeft de deelnemer de keuze los volgen of aangelijnd volgen. Bij aangelijnd volgen kan maximaal 

7 pt worden toegekend. 

28. De los volgende hond dient de deelnemer vrijwillig te volgen aan de linkerzijde met de schouder ter hoogte 

van de knie van de deelnemer in een rechte lijn, parallel aan de deelnemer. De deelnemer dient zijn armen 

en benen normaal te bewegen tijdens de oefening. De afstand tussen de hond en de deelnemer moet 

duidelijk zichtbaar zijn. De afstand tussen de hond en de deelnemer is afhankelijk van de grootte van het 

ras. De hond mag niet leunen, de deelnemer aanraken of hinderen. Geldt ook voor de deelnemer. Dit leidt 

tot aftrekpunten.  

 Wanneer de hond in een onnatuurlijke houding naast de deelnemer volgt, bijv. naar de deelnemer kijkt in 

een hoek van 90o t.o.v. de nek/rug (kijkt gehoekt in een overdreven haakse manier) zorgt voor serieuze 

puntenaftrek. Het kan in extreme gevallen zelfs leiden tot een beoordeling van 0 punten in combinatie met 

andere beoordelingsfouten. Als de hond in een onnatuurlijke wijze schuin kijkt is dit eveneens een ernstige 

fout.  

 Samengevat, het volgwerk dient uitgevoerd te worden op een natuurlijke wijze. Het naar de deelnemer kijken 

van de hond, het maken van oogcontact, is toegestaan. Alleen bij extreme houdingen als hiervoor 

beschreven leidt het tot puntenaftrek.  

 Voor OB B geldt voor aangelijnd volgen dat de riem los in een boog (niet strak) dient te hangen en in de 

linkerhand wordt vastgehouden. 

29. In de klassen 1, 2 en 3 maakt de deelnemer bij keertwendingen (180° draai) naar keuze een links-om-keert 

of een rechts-om-keert. Een zogenaamde Duitse draai is eveneens toegestaan waarbij de hond zeer dicht 

achter om de deelnemer draait. Bij keertwendingen dient de deelnemer in ongeveer dezelfde lijn terug te 

keren als de oorspronkelijke heengaande lijn. 

 

30. Bij linker en rechter wendingen dient de deelnemer een hoek van 90° te maken. De deelnemer mag zijn 

hoofd en schouders niet draaien of andere lichaamstaal gebruiken en mag geen signalen geven met handen 

en voeten.  

31. Een commando mag worden gegeven bij iedere start, bij het wijzigen van het tempo, bij het uitvoeren van de 

pasjes en bij wendingen en keertwendingen vanuit de startpositie. 

32. Wanneer de deelnemer halt houdt dient de hond onmiddellijk de startpositie in te nemen zonder commando. 

33. Bij het over een langere afstand achterwaarts volgen in de klassen 2  en  3 wordt vanuit het halthouden in 

de startpositie gestart en geëindigd.  

In klasse 3 geldt dat bij oefening 4 (posities) de start begint en eindigt in startpositie. Zie ook punt 63. 

34. Commando’s en handsignalen 

De beschreven commando’s in dit reglement zijn slechts voorbeelden. Andere (korte) woorden zijn eveneens 

toegestaan. 

35. Het commando “volg” mag worden gegeven bij iedere start en het commando “blijf” is toegestaan bij 

oefeningen waarbij de deelnemer de hond verlaat of wegdraait bij de hond. 

36. Verbale commando’s zijn in alle oefeningen verplicht en moeten expliciet zijn. De keurmeester moet de 

commando’s duidelijke kunnen horen, echter te luide commando’s zijn niet toegestaan en dit kan tot 

puntenaftrek leiden. In sommige gevallen mogen verbale commando’s samen met handsignalen worden 

gegeven. Indien dit is toegestaan staat dit vermeld bij de betreffende oefening. Zie punt 40. 

Wanneer handsignalen worden gebruikt moeten deze kort zijn en mogen niet langer duren dan het verbale 

commando. Overige lichaamstaal is niet toegestaan. Handsignalen mogen naar keuze met 1 of met 2 

handen worden gegeven. 

 Bij de oefeningen waarbij de hond wordt geroepen én een positie in moet nemen alsmede bij afstandsappèl 

mogen handcommando’s ook met 2 handen worden gegeven. Bij oefeningen met richting aangeven, bijv. 

richtingapport etc. is alleen een handgebaar met 1 hand toegestaan. 

37. Met “lichaamstaal” wordt bedoeld iedere beweging van het lichaam, anders dan normaal voortbewegen of 

handsignalen, zoals draaien of buigen van het lichaam, draaien of buigen van het hoofd of de schouders, en 

het geven van signalen met de voeten of handen. Al deze lichaamstaal zal leiden tot puntenaftrek, 

afhankelijk van de ernst en de situatie. 

De deelnemer mag wel kort het hoofd omdraaien wanneer richting wordt gegeven of voor het naast roepen 

bijv. vanuit het vak. Ook een kort knikje is toegestaan bij het sturen naar het middelste apport.  

38. Indien de deelnemer zich verplaatst tijdens de oefening, anders dan is toegestaan voor het uitvoeren van de 

oefening, wordt de oefening beoordeeld met 0 punten.  

39. Handsignalen zijn nooit toegestaan wanneer de hond zich in de startpositie bevindt. Dit wordt bestraft met 2-

4 puntenaftrek, afhankelijk van de hoeveelheid, de duur en de situatie. Indien bovendien lichaamstaal wordt 

gebruikt volgt aanvullende punten aftrek. 

40. Bij oefeningen waarbij de hond in een richting moet worden gestuurd is een verbaal commando 

gecombineerd met een handsignaal toegestaan, mits de hond op afstand is. Dit is in de tekst aangeduid met 
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“[   ]”. Het betreft hier de deeloefeningen of oefeningen: Om de pion sturen, richting sturen naar een cirkel of 

vak en bij het richtingapport. Er mogen geen punten in mindering worden gebracht voor het gelijktijdige 

gebruik van een verbaal commando en een kort handsignaal, alleen bij het gebruik van extra commando’s 

extra richting aanwijzingen. 

41. Komen op bevel en apporteeroefeningen 

Bij alle oefeningen waarbij de hond op commando van afstand naar de deelnemer moet komen, mag de 

naam van de hond worden gebruik in combinatie met het commando. De naam en het commando moeten in 

dit geval direct achter elkaar worden uitgesproken, zodat niet de indruk wordt gewekt dat er twee 

commando’s worden gegeven. Het is ook toegestaan om alleen de naam van de hond te gebruiken. 

42. Tijdens het komen-op-bevel en de apporteer oefeningen is het toegestaan de hond direct de startpositie in te 

laten nemen of de hond voor de deelnemer te laten zitten. Bij het voorzitten moet de hond vervolgens snel 

op commando (na aanwijzing van de steward) de startpositie innemen waarbij hij de deelnemer strak 

passeert. Dit geldt tevens voor de oefening sprong over de hoogtesprong.  

43. De keurmeester hoeft niet vooraf geïnformeerd te worden of de hond direct de startpositie inneemt of dat de 

hond eerst voor de deelnemer zit. Wanneer de oefening vloeiend en correct wordt uitgevoerd wordt het 

volledige puntenaantal toegekend ongeacht wat de intentie was. Dit geldt ook voor oefening 3.4 in aansluit-

situaties.  

44. Wanneer een apporteerblok per ongeluk op een onbedoelde plaats is gegooid (uit de ring rolt, op een plaats 

ligt waar het voorwerp niet opgepakt kan worden of niet ver genoeg is gegooid) moet het apporteerblok 

opnieuw worden gegooid. Het is de keuze van de deelnemer om opnieuw te werpen. In voorkomend geval 

wordt het apporteerblok gehaald door de steward. Dit leidt automatisch tot 2 puntenaftrek. Wanneer het 

apporteerblok voor een tweede keer niet correct is gegooid wordt de oefening beoordeeld met 0 punten.  

45. Het is niet toegestaan om de hond het voorwerp/apporteerblok vast te laten houden voor de oefeningen. 

Wanneer dit gebeurt, kan maximaal 5 punten behaald worden in de klassen B  en  1, in de klassen 2  en  3 

wordt de oefening beoordeeld met 0 punten.  

46. De deelnemer is vrij om te kiezen welke maat blok te gebruiken. Bij klasse B en 1 is het toegestaan dat de 

deelnemer een eigen apporteerblok gebruikt. De keurmeester dient het apporteerblok vooraf te controleren. 

 

Algemene richtlijnen en bepalingen voor het beoordelen van de oefeningen 
Beoordeling 

 

Het basisprincipe van keuren is dat er punten in mindering worden gebracht wanneer er fouten in de uitvoering van 

de oefening worden gemaakt. Sommige fouten leiden tot een aftrek van 1, 2 of soms 3 punten. Dit afhankelijk van 

de gemaakte fout. 

Het principe is dat de puntenaftrek in alle oefeningen en in alle klassen hetzelfde zijn. Aftrek is dus niet klasse 

bepalend. 

Essentieel hiervoor zijn de volgende fouten:  

- De hond/deelnemer maakt een fout 

- De hond/deelnemer reageert niet op een commando 

- De hond handelt uit zichzelf 

- De hond toont gebrek aan werklust of is afgeleid 

In sommige gevallen is een extra commando nodig. Bijvoorbeeld niet af bij de start van een oefening. De aftrek is 

dan voor het niet afgaan en niet het extra commando. 

Soms is een extra commando niet nodig. Bijv. de hond staat/gaat af zonder commando op de plaats waar het 

uitgevoerd moet worden. De aftrek is dan gelijk alsof er wel een extra commando is gegeven.  

Samengevat:  

- Voor een extra commando in klasse 2 en 3 is dat -2 

- Voor klasse B en 1 is dat -1 

- De specifieke aftrek voor een extra commando is verder beschreven in de individuele oefeningen 

Opmerking: in klasse B en 1 zijn er soms uitzonderingen t.b.v. een extra commando. Bijv. het negeren bij het 

roepen van de hond (-2) en geen positiewissel bij afstandsappel (-2). Details staan verder beschreven in de 

individuele oefeningen. 

Enkele voorbeelden:  

Foute positie bij alle oefeningen is -2 behalve voor de posities bij afstandsappel. 

Bijv. de hond zit/gaat af in de cirkel of het vak, de positie was verder wel direct uitgevoerd is de aftrek -2 voor de 
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foute positie. 

De deelnemer is niet verplicht een corrigerend commando te geven. In sommige gevallen geeft een deelnemer wel 

een extra commando wat niet tot extra aftrek mag leiden. 

Zie hiervoor de specifieke beschrijvingen bij de individuele oefeningen 

- Bij veel oefeningen is traag stoppen -3 of kan soms zelfs leiden tot het mislukken van de oefening. 

- De hond handelt uit zich zelf (zonder commando) is het -3 (zie punt 67). 

47. Het beoordelen van de oefening begint op het moment dat de deelnemer de positie heeft ingenomen op de 

daartoe aangewezen plaats, de hond de startpositie inneemt en de steward “oefening begint” aankondigt. 

De beoordeling van de oefening eindigt op aanwijzing van de steward “einde oefening” of “dank u wel”.  

 

48. Alle afwijkingen ten opzichte van het ideaalbeeld leiden tot puntenaftrek: alle extra commando’s, dubbele 

commando’s, lichaamstaal, afwijkingen in de startpositie, afwijkingen van parallel volgen etc.  

Lichaamstaal, afhankelijk van de intensiteit, de sterkte en het aantal keer leidt tot een aftrek van 1- 5 

punten. Continue overdreven lichaamstaal (aanhoudend, sterk of handhulp), leidt tot aftrek van 4-5 

punten. Korte maar duidelijke handsignalen of duidelijke hoofdbeweging leidt tot aftrek van 2- 3 punten. 

Voor kort contact met de hond, een bijna onzichtbaar handsignaal of korte lichaamsbeweging is de 

puntenaftrek 1-2 punten.  

In klasse 1 is de puntenaftrek lichter maar ook hier geldt dat lichaamstaal tot puntenaftrek leidt.  

49. Het is belangrijk dat de hond enthousiast en direct de commando’s opvolgt. 

 

50. Bij de beoordeling van de snelheid van de hond, moet het ras en de bouw van de hond in aanmerking 

worden genomen. Het ideale beeld is niet voor alle rassen gelijk. Indien de hond onmiddellijk reageert op 

zijn commando’s en toont dat hij deze wil opvolgen, beweegt op een voor het betreffende ras bekende 

wijze, de hond toont dat hij weet waar hij mee bezig is, moet worden gewaardeerd met de volle punten, 

indien er geen andere onvolkomenheden worden geconstateerd.  

De afstand die de hond aflegt na het geven van het commando wordt beoordeeld. De snelheid van de hond 

moet zo zijn dat het mogelijk is om de commando’s uit te voeren. Bij deze beoordeling is meer tolerantie 

voor snelle honden maar de stopafstand is daarbij niet meer dan voorgeschreven is. Stappen voorwaarts 

leidt tot serieuze aftrek van punten. Voor een hond die “doorglijdt” geldt dezelfde beoordeling als zijnde het 

nemen van stappen.  

51. Commando’s/2e commando/extra commando’s  

De algemene regel in klasse B en 1 is dat een extra commando -1 is. Bij een 3e extra commando wordt de 

oefening of een deel van de oefening met 0 punten gewaardeerd.  

Er zijn echter 2 uitzonderingen:  

- Bij alle oefeningen met komen op bevel geldt in alle klassen een extra commando is -2 

- Bij alle oefeningen posities op afstand is het 1e extra op een positiewisseling -2, een 2e extra 

 commando op deze positiewisseling is -1. 

- In klasse 2 en 3 is de algemene regel dat elk extra commando is -2, bij een 3e commando is de 

 oefening of deel ervan niet geslaagd. 

- In alle klassen geldt dat wanneer het stemcommando niet gegeven wordt maar alleen handsignaal 

 wordt gegeven is de aftrek -2.  

- Bij oefeningen waar richting wordt aangegeven en bij positie op afstand is de aftrek -1 à -2 voor een 

 extra commando. 

Zie verder bij de specifieke oefeningen 1.5, 1.6, 2.5, 2.8, 3.6 en 3.10.  

 

52. Alle vormen van fysieke bestraffing van de hond leiden tot diskwalificatie. 

 

53. Indien de deelnemer de hond aanraakt tijdens een oefening, wordt de oefening met nul punten 

gewaardeerd. De keurmeester kan hiervoor de gele kaart tonen. 1 keer een “handtouch” is toegestaan 

mits de hond de handpalm van de deelnemer aanraakt en niet andersom. Het is alleen toegestaan vóór de 

start van een oefening. 

 

54. Indien het aanraken tijdens of tussen de oefeningen gebeurt en dit contact met de hond gezien kan 

worden als bestraffing volgt diskwalificatie. 

 

55. Indien de hond niet de startpositie inneemt bij een oefening, wordt de oefening beoordeeld met 0 punten.  
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56. Indien de hond aan het einde van de oefening de eindpositie niet inneemt geldt: 

- Voor klasse B en 1 dat niet meer dan 8 punten kunnen worden behaald. -1 voor niet zitten en -1 voor 

 niet opvolgen commando 

- Voor klasse 2  en  3 geldt dat niet meer dan 7 punten kunnen worden behaald 

 

57. Indien de hond niet rustig naast de deelnemer zit bij de start van de oefening, kunnen niet meer dan 8 

punten worden toegekend.  

 

58. Indien de deelnemer zijn voeten verplaatst tijdens de oefening, ontvangt hij geen punten. 

 

59. Indien de hond de deelnemer (licht) aanraakt bij het komen tijdens het komen-op-bevel of 

apporteeroefeningen en voor de deelnemer gaat zitten, of bij het innemen van de startpositie, worden 1-2 

punten in mindering gebracht. Indien de hond (zwaar) aanstoot, kunnen niet meer dan 7 punten worden 

behaald.  

 

60. Een hond die blaft of jankt (ook incidenteel) tijdens de oefening, krijgt hiervoor puntenaftrek. In geval van 

incidenteel blaffen, kan niet meer dan 7 punten worden behaald. Indien het blaffen extreem en continue 

doorgaat wordt de oefening met nul punten gewaardeerd. Ook als er sprake is van een korte blaf aan het 

begin (of einde) van de oefening, kan een uiting zijn van enthousiasme, wordt minimaal 1 punt in 

mindering gebracht. Indien de hond continu blaft en dit zich herhaalt in meerdere oefeningen, volgt 

diskwalificatie. Hetzelfde geldt voor janken. 

 

61. Het onder controle houden van de hond door hem aan zijn halsband vast te houden, leidt tot een 

waarschuwing en tot puntenaftrek voor algemene indruk, in klasse 3 leidt dit tot een gele kaart of bij 

herhaling tot de rode kaart, diskwalificatie. 

 

62. Indien de hond zijn behoefte (ook plassen) doet in de ring:  

In klasse B en 1: gedurende de oefening => Oefening = 0 punten en “Algemene indruk” = 0 punten 

In klasse B en 1: tussen de oefeningen => “Algemene indruk” = 0 punten  

In klasse 2 en 3: gedurende of tussen de oefeningen => diskwalificatie volgt 

 

63. Los volgen 

Zie ook algemene richtlijnen artikel 27 – 33. 

Bij het beoordelen van het volgwerk zijn zowel het totaalbeeld als de details van belang. 

Aftrek van punten hangt af van de mate van zwaarte en intensiteit van de fouten. 

De volgende kenmerken dienen bij al het volgwerk beoordeeld te worden: dat zowel de deelnemer als de 

hond op natuurlijke wijze bewegen. De hond dient gedurende het gehele volgparcours op een attente en 

actieve wijze en in goed contact met de deelnemer aan de linkerkant te volgen op een zelfde positie en 

afstand in alle bewegingen zoals, bochten, keertwending, stops en in verschillende tempi. De hond 

behoudt eenvoudig deze positie zonder stress of druk, het mag niet de indruk geven dat de hond zoekende 

is naar de juiste positie tijdens het volgen. 

De deelnemer moet op natuurlijke wijze bewegen, laat duidelijk de verschillende tempi zien. Als de 

deelnemer langzaam beweegt of in de verschillende tempi is weinig verschil te zien, is de aftrek -2 à -3. 

Traag of aarzelend zitten, niet zitten bij stoppen en extra commando’s geven puntenaftrek. Geen rechte lijn 

lopen, niet parallel, krabben, schuin, geeft tussen 1 à 3 puntenaftrek, afhankelijk van de zwaarte en de 

frequentie. 

Vertragen voor een wending, stop of keerwending geeft eveneens puntenaftrek. 

De afstand tussen de hond en de deelnemer moet duidelijk zichtbaar zijn met een kleine ruimte tussen de 

combinatie. Duwen, dringen, achter lopen en wijd lopen geeft puntenaftrek. Te dicht bij de deelnemers 

lopen, hinderen, leunen en de deelnemer constant aanraakt geeft puntenaftrek van -2 à -5. Wanneer dit in 

ernstige mate plaatsvindt wordt de oefening met 0 punten gewaardeerd. 

Wanneer de hond de deelnemer verlaat of op meer dan een halve meter afstand volgt gedurende een 

groot deel van het parcours wordt de oefening met 0 punten gewaardeerd. 

Op een natuurlijke wijze bewegen van de hond betekent dat de rug en de nek in een natuurlijke stand zijn. 

De hond mag naar de deelnemer kijken en oogcontact houden. Echter dit mag niet zo dat het leidt 
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onnatuurlijke overdreven houding van de kop, nek of rug bijv. een hoek kleiner dan 90 graden. Wanneer 

een hond op een overdreven manier opzij kijkt, wordt dat eveneens gezien als een grote fout. 

Let op dat de natuurlijke houding per ras verschilt. 

Onnatuurlijke houding of beweging van de hond geeft een aftrek van -2 à -5 afhankelijk van de zwaarte. 

Het kan zelfs in combinatie met andere aftrek leiden tot een 0 waardering. 

Het volgwerk wordt met 0 gewaardeerd: 

Wanneer de hond de deelnemer verlaat of op meer dan een halve meter afstand volgt gedurende een 

groot deel van het parcours. 

De hond frequent blaft of jankt of piept 

Frequent extra commando’s nodig zijn 

Wanneer een cominatie erg langzaam/traag loopt. 

64. Anticiperen op het commando of het vroegtijdig starten van de oefening 

Een hond die anticipeert bij de start van een oefening (niet rustig blijft zitten, opstaat, maar geen stappen 

verzet), kan niet meer dan 8 punten behalen. 

 

65. In klasse 1: Indien (in een oefening waarbij de hond de deelnemer moet verlaten) de hond anticipeert (de 

oefening voortijdig start), nadat de oefening is begonnen maar voordat de deelnemer een commando heeft 

gegeven (bijvoorbeeld op commando van de steward), mag de hond eenmaal worden teruggeroepen. 

Indien de hond terugkeert bij de deelnemer en de oefening verder goed wordt uitgevoerd, kunnen 

maximaal 6 punten worden behaald. Indien de hond niet terugkeert, maar de oefening verder afmaakt, 

worden geen punten toegekend.  

 

66. In klasse 2 en 3: Indien de hond anticipeert (de oefening voortijdig start), voordat een commando wordt 

gegeven, is er geen mogelijkheid om de hond terug te roepen. Er worden geen punten toegekend. 

 

67. Anticiperen, bijv. stopt of gaat af zonder commando is de aftrek -3 

Voorbeelden: 

De hond stopt zonder commando in de cirkel, het vak, bij apporteerblokken of de pionnen. Een extra 

commando is dan nodig. De aftrek is -3. 

De hond staat direct, zonder commando, in het vak. De aftrek is -3. 

De hond gaat direct af, zonder commando, in het vak waarbij de positie direct af is, is de aftrek -3.  

 

68. Verlaten van de ring of deelnemer door de hond 

Verlaten van de ring 

In klasse 2 en 3: Indien de hond de ring, tijdens of tussen de oefeningen ongecontroleerd de ring verlaat 

volgt diskwalificatie. 

 

69. In klasse B en 1: Indien de hond de ring, tijdens of tussen de oefeningen, ongecontroleerd verlaat, mag de 

deelnemer de hond tweemaal roepen. Indien de hond terugkeert, wordt het programma voortgezet en volgt 

een aantekening bij de “algemene indruk” en volgt dienovereenkomstig puntenaftrek (max. 5 pt).  

De betreffende oefening wordt met 0 punten gewaardeerd. Indien de hond de ring voor een 2e keer 

ongecontroleerd verlaat, volgt diskwalificatie. 

 

70. Als de hond de ring verlaat tijdens de groepsoefening met de deelnemer uit zicht en direct naar de 

deelnemer gaat die buiten de ring staat (klasse 2 en 3) geldt dit niet als diskwalificatie voor het verlaten 

van de ring mits de hond verder onder controle is. De groepsoefening wordt uiteraard wel met 0 punten 

gewaardeerd. In klasse 2 is de algemene indruk -5, in klasse 3 wordt een gele kaart gegeven (-10 punten 

op het eindtotaal). 

In klasse 1 zijn de deelnemers in de ring, de ring verlaten is dan in de algemene indruk -5. 

 

71. Verlaten van de deelnemer zonder de ring te verlaten 

In de klasse 2 en 3: Indien de hond de deelnemer tijdens de oefening of tussen twee oefeningen in 

ongecontroleerd verlaat, mag de deelnemer de hond maximaal eenmaal roepen zonder daarbij zijn positie 

te wijzigen. Indien de hond op het eerste commando terugkeert, ontvangt de deelnemer geen punten voor 

deze oefening, maar de hond en deelnemer mogen door naar de volgende oefening.  

In de klasse 2 volgt een strenge bestraffing op de beoordeling van “algemene indruk” Niet meer dan 5 

punten kunnen worden toegekend.  
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In de klasse 3 volgt een waarschuwing, de keurmeester toont een gele kaart (-10 punten op de eindscore).  

Indien de hond niet bij de deelnemer terugkomt of een tweede keer de deelnemer verlaat, volgt 

diskwalificatie (Klasse 2 en klasse 3). In de klasse 3 toont de keurmeester tevens de rode kaart.  

72. In klasse B en 1: Indien de hond de deelnemer, tijdens of tussen de oefeningen, ongecontroleerd verlaat, 

mag de deelnemer de hond tweemaal roepen. Indien de hond terugkeert, wordt het programma voortgezet 

en volgt een aantekening bij de “algemene indruk” en volgt dienovereenkomstig puntenaftrek. Er kunnen 

dan niet meer dan 7 punten worden behaald. De betreffende oefening wordt met 0 punten gewaardeerd. 

Indien de hond de deelnemer nogmaals verlaat, volgt diskwalificatie.  

 

73. Apporteeroefeningen 

Laten vallen van het apporteerblok/voorwerp: 

Indien de hond het apporteerblok laat vallen en op eigen initiatief weer oppakt, kunnen maximaal 7 punten 

worden toegekend. 

Indien een extra “apport” commando gegeven moet worden voordat de hond het gevallen apport oppakt, 

kunnen maximaal 5 punten worden toegekend. 

Indien de hond het apport laat vallen en de deelnemer pakt dit op zonder van zijn positie te komen, 

kunnen maximaal 5 punten worden toegekend mits de hond wel de startpositie correct inneemt. Indien het 

apport is gevallen door toedoen van de deelnemer (bijvoorbeeld na het “los” commando), worden 

maximaal 7 punten toegekend.  

 

74. Bijten en/of kauwen op het apporteerblok/voorwerp: 

Bijten of kauwen op het apporteerblok/voorwerp wordt bestraft door 2 – 3 puntenaftrek. Indien de hond 

overmatig kauwt zijn er niet meer dan 5 punten te behalen. Bij extreem kauwen en/of het doorbijten van 

het apporteerblok worden geen punten toegekend.  

Indien de hond het apporteerblok/voorwerp eenmaal overpakt om een betere grip te krijgen mogen geen 

punten in mindering worden gebracht.  

Het apport niet loslaten op commando van de deelnemer, blijft vasthouden leidt tot aftrek van punten van 

2- 3 punten. 

 

75. Algemene indruk 

Bij wedstrijden waar de oefeningen over meer ringen zijn verdeeld, geldt voor klasse B, 1 en 2 dat de 

algemene indruk het gemiddelde is van de gegeven punten. 

Echter wanneer volgens het reglement niet meer dan 7 dan wel 5 punten toegekend kunnen worden of 

indien op basis van de reglementen niet meer dan 0 punten toegekend kunnen worden kan de totale 

beoordeling nooit hoger zijn.  

Het kan wel lager zijn als de 2e keurmeester een lagere beoordeling (dan 7) heeft gegeven. 
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PROGRAMMA OBEDIENCE KLASSE B. 

 Oefening Coëfficiënt  Punten   
1 Negeren van andere honden 2  20*   
2 1 minuut af in zicht 3  30   
3 Los volgen of aangelijnd volgen 4  40   
4 Komen op bevel 3  30*   
5 Rond een groep pionnen/ton sturen 3  30   
6 Zit, Sta of Af tijdens volgen  2  20   
7 Vlak apport 4  40   
8 Posities op afstand 3  40   
9 Vlak zenden met af 3  30   
10 Sprong over de hoogtesprong 3  30   

11 Algemene indruk 2  20   

  32  320   
 

* Om voor een kwalificatie in aanmerking te komen moet men voor de oefeningen 1 en 4 ten minste 5 

punten behalen. 

B.1 OEFENING NEGEREN VAN ANDERE HONDEN 
Coëfficiënt 2 

Commando’s: “Ga je mee” 

Uitvoering 

De combinaties staan in een rij opgesteld met een tussenruimte van 2 - 3 meter, de honden aangelijnd 

zittend naast de deelnemers. Startend bij nummer 1 gaan de combinaties om de beurt voor- en achterlangs 

de opgestelde rij. De hond hoeft hierbij niet te “volgen”, maar dient vrij meelopend (lus in de lijn) naast de 

deelnemer te lopen. De afstand tussen de passerende hond en de zittende hond dient 1 á 1,5 meter te zijn. 

Het noemen van de naam bij de start is toegestaan. 

 

Toelichting 

- Het aantal beschikbare honden voor deze oefening bedraagt minimaal 3, maximaal 6 

 (bij uitzondering 7) 

- Het gedrag van de honden moet normaal vriendelijk of onverschillig zijn 

- Het gedrag mag niet vijandig of hinderlijk zijn 

- Honden die uitvallen naar andere honden worden gediskwalificeerd en van verdere deelname 

 uitgesloten 

- Er wordt meegelopen zonder dat de hond trekt aan de lijn. Het is dus geen volgoefening. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De lijn tijdens deze oefening strak komt te staan 

- De zittende honden onrust vertonen 
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Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond meegesleept wordt aan een strakke lijn 

- De hond uitvalt of op enigerlei wijze agressie vertoont. Hierbij volgt tevens diskwalificatie. 

Indien voor deze oefening een onvoldoende wordt behaald, komt men niet voor een kwalificatie in 

aanmerking en wordt men afgewezen. 

B.2 OEFENING 1 MINUUT AF IN ZICHT 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Af”, “Blijf”, “Zit” 

Uitvoering 

De combinaties staan met een tussenruimte van ongeveer 2 - 3 meter in een rechte lijn naast elkaar 

opgesteld, de honden zittend naast de deelnemers. Op aanwijzing van de steward maken de deelnemers de 

riem los. Op een volgende aanwijzing van de steward geven de deelnemers om beurten de hond het 

commando te gaan liggen. De hond dient zonder te aarzelen het commando op te volgen en recht naast de 

deelnemer te gaan liggen. Op aanwijzing van de steward geven de deelnemers de hond een laatste 

commando en verlaten de hond, met medeneming van de riem en zonder achterlating van andere 

voorwerpen bij de hond (deze moet de halsband omhouden), in een door de steward aangegeven richting. 

Vervolgens stelt hij zich, op een afstand van ca. 10 meter in zicht voor de hond op, gedurende 1 minuut. De 

tijd gaat in als de laatste deelnemers op de aangewezen plaats zijn aangekomen. Na 1 minuut, op aanwijzing 

van de steward keren de deelnemers terug en gaan daarna op aanwijzing van de steward naast de hond 

staan. Op aanwijzing van de steward geven de deelnemers om beurten, in omgekeerde volgorde, de hond 

het commando te gaan zitten en wordt de hond aangelijnd. De steward geeft hierna aan dat de oefening is 

afgelopen. 

Toelichting 

- Na het laatste commando blijf/wacht mag géén extra commando worden gegeven 

- Indien een hond gaat lopen dient deze zwijgend te worden aangelijnd en meegenomen 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond gaat liggen/zitten op het commando van een ander 

- Een te luid commando wordt gegeven 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond zijn positie wijzigt (bijvoorbeeld gaat zitten of staan) 

- De hond meer dan 1 keer zijn lichaamslengte kruipt of loopt 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 OEFENING LOS VOLGEN OF AANGELIJND VOLGEN 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Volg” 
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Uitvoering 

De hond moet links, in een goed tempo en attent, volgen direct naast de deelnemer (schouder op 

kniehoogte) en zodanig dat hij deze in geen enkel opzicht bij diens bewegingen hindert. 

De steward geeft de volgende aanwijzingen: 

A. Voorwaarts D. Rechtsomkeert  

B. Rechts E. Linksomkeert 

C. Links  F. Halt 

Bij B en C behoort de verandering van richting onder een hoek van 90° plaats te vinden. Bij D en E moet de 

deelnemer op hetzelfde spoor teruglopen. Het halt houden moet vrij plotseling geschieden, de hond dient 

hierbij onmiddellijk en uit eigener beweging te gaan zitten. Bij voorwaarts gaan, na een halt houden dat op 

aanwijzing van de steward plaatsvindt, mag een commando gegeven worden. Indien de deelnemer i.p.v. 

linksomkeert een “Duitse draai” maakt, is het toegestaan dat de hond dicht langs de rechterzijde passeert.  

De deelnemer heeft de keuze om de oefening aangelijnd uit te voeren, dan kan er maximaal 7 pt worden 

toegekend.   

Toelichting 

- Bij los volgen dient de lijn te worden opgeborgen 

- Bij aangelijnd volgen dient de riem losjes (niet strak) in een boog te hangen én met de linkerhand te    

 worden vastgehouden 

- De armen worden tijdens het lopen normaal bewogen. De linkerarm mag hierbij licht gebogen zijn 

 maar niet vast naast of voor tegen het lichaam worden gehouden 

- Bij het halt houden dient de hond recht naast de deelnemer te gaan zitten 

- Incidenteel bemoedigend toespreken is toegestaan 

- Het noemen van de naam is bij iedere start toegestaan 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- Aangelijnd volgen 3 pt 

- De hond scheef naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond achter en/of wijd volgt 

- De hond niet parallel volgt 

- De armen onvoldoende worden bewogen; 

- Extra commando’s worden gegeven 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond achter en/of wijd volgt tijdens de gehele oefening 

B.4 OEFENING KOMEN OP BEVEL 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Af”, (“Blijf)”, “Naam+Hier”, (“Voet”) 

Uitvoering 

De hond wordt op aanwijzing af gecommandeerd op de daartoe aangewezen plaats. De deelnemer 

verwijdert zich op aanwijzing van de steward ca. 15 meter van de hond in de aangegeven richting en keert 

zich (zelfstandig) naar de hond. Op aanwijzing van de steward dient de deelnemer de hond te roepen. De 

naam van de hond mag gecombineerd worden met het “hier” commando, maar mogen niet de indruk geven 

van twee aparte commando’s. 

Toelichting 

Het is belangrijk dat de hond vlot reageert op de gegeven commando’s. De hond moet bewegen met een 

goede snelheid en zijn tempo vasthouden, op zijn minst een snelle draf, het ras in aanmerking genomen. De 
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hond dient de commando’s direct op te volgen. In de beoordeling moet de snelheid van de hond worden 

meegenomen. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- Indien er een extra commando “hier” wordt gegeven 3 pt 

- Indien er een tweede extra commando “hier” wordt gegeven 5 pt 

- De hond zijn positie wijzigt of minder dan 1 keer de lichaamslengte verplaatst 2 pt 

- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- De hond traag komt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- Een derde extra commando wordt gegeven 

- De hond meer dan 1 keer de lichaamslengte verplaatst voor het “hier” commando 

Indien voor deze oefening een onvoldoende wordt behaald, komt men niet in aanmerking voor een 

kwalificatie. 

B.5 OEFENING ROND EEN GROEP PIONNEN/TON STUREN 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Rond” [“links/rechts” en of handgebaar], “Voet” 

Uitvoering  

De deelnemer staat op ongeveer 8 meter afstand van een groep pionnen (3-6 stuks, 40cm hoog) of van een 

ton (ca. 40 cm hoog) beide met diameter van ca. 70-80 cm, met de hond in de startpositie. (De totale ruimte 

van de groep pionnen of de rond ton is Max. 0,4-0,5 m2). Plaatsing van de pionnen, zie tekening in Appendix 

5. In klasse 1 dient de ruimte tussen de pionnen zo te zijn dat de hond niet tussen de pionnen door kan 

rennen. 

 

Op aanwijzing stuurt de deelnemer de hond om de pionnen. De hond moet om de pionnen rennen en 

zelfstandig terugkeren en naast de deelnemer de startpositie innemen.  

De hond mag het plaatsen van de pionnen/ton niet zien, het plaatsen ervan dient voor de start van de 

oefening te zijn gedaan. 

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de “bereidwilligheid” om het commando op te volgen, 

het tempo van de hond en het nemen van de kortste weg naar de deelnemer. De hond moet bij het rennen 

om de pionnen/ton een redelijke afstand tot de pionnen/ton in acht nemen. Ideaal is niet te krap. 

Afhankelijk van het ras, kleine tot middelgrote honden ca. 50 cm, tot grote honden 100 cm zijn redelijke 

afstanden. Symmetrie en focus om via het midden terug te keren naar de deelnemer worden mede 

beoordeeld. Hierbij mag de hond met de klok mee of tegen de klok in rond de pionnen gestuurd worden. 

Indien de richting van de hond gecorrigeerd moet worden, mogen handgebaren worden gecombineerd met 

een dirigeer commando.  

De commando’s Rechts/Links en/of handgebaar zijn alleen toegestaan voor bijsturen indien de hond niet 

rechtstreeks naar de pionnen/ton is gegaan. Het “rond sturen” vanuit de startpositie is zonder handgebaar. 
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Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond de pionnen heeft bereikt maar er niet omheen gaat. 5 pt 

- De hond tussen de pionnen door rent 2-3 pt 

- Extra commando’s “hier” 2 pt 

- De hond 2x rond de groep pionnen/ton gaat 2 pt 

- Aanraken pionnen/ton (afhankelijk van intensiteit) 1-3 pt 

- Omver lopen van de pionnen/ton 2-3 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond voordat hij de pionnen heeft bereikt keert 

- Er een derde extra commando wordt gegeven 

- Er een tweede extra “hier” commando wordt gegeven 

- De hond bij het startpunt wordt “gericht” of aangeraakt 

B.6 OEFENING ZIT, STA of AF TIJDENS VOLGEN 
Coëfficiënt 2 

Commando’s: “Volg”, “Zit”, “Sta” of “Af” 

De deelnemer moet voorafgaand aan de oefening aan de keurmeester laten weten welke van de drie posities 

(zit/sta/af) zal worden uitgevoerd. 

  

Uitvoering 

De deelnemer en de hond starten vanaf een aangewezen plaats in een rechte lijn in een normaal tempo. Na 

ongeveer 10 meter geeft de deelnemer, zonder tempowijziging, het commando voor de gekozen positie. De 

hond dient de opgedragen positie direct in te nemen en de deelnemer loopt ca. 10 meter door tot de 

markering, draait zich zelfstandig om en staat met het gezicht richting hond. 

Op aanwijzing loopt de deelnemer in een rechte lijn terug om zich naast de hond op te stellen. Alle 

onderdelen van de oefening met uitzondering van het keren bij de markering geschieden op aanwijzing van 

de steward. 

 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond direct stopt op commando, maar de verkeerde positie inneemt 5 pt 

- De hond zijn positie wijzigt nadat de deelnemer is gekeerd bij de markering 3 pt 

- De deelnemer tempo vermindert, stappen wijzigt of versnelt 3 pt 

- De deelnemer handsignalen en/of lichaamstaal gebruikt bij het geven van het commando.  

 Afhankelijk van de zwaarte 3-5 pt 

- De hond de oefening traag en/of scheef uitvoert 1-4 pt 

- Onvoldoende volgwerk wordt getoond 1-2 pt 

- De hond zich niet parallel aan de deelnemer beweegt; 
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(ook bij de halthouding waarbij de hond de startpositie aanneemt) 2 pt 

-  De deelnemer de hond aan de verkeerde zijde passeert 1 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond stopt in de verkeerde positie en van positie verandert voordat de deelnemer is gekeerd 

- De hond een positie inneemt voordat hiertoe een commando is gegeven 

- De hond meer dan 1 keer de lichaamslengte nodig heeft om de positie in te nemen 

- Extra commando’s worden gegeven 

- De deelnemer stilstaat voor of tijdens het geven van het positiecommando 

B.7 OEFENING VLAK APPORT 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Apport”, “Los” 

Uitvoering 

De deelnemer stelt zich op met de hond zittend in de startpositie. Op aanwijzing van de steward legt de 

deelnemer een eigen apporteerblok of dummy neer in een door de steward aangegeven richting. Het is 

toegestaan bij het verlaten van de hond een commando te geven. Na het neerleggen van het 

apporteervoorwerp draait de deelnemer zich om op ca. 10m met het gezicht naar de hond toegekeerd. De 

hond krijgt het commando om het apporteervoorwerp te apporteren en de hond dient hieraan vlot, 

opgewekt en via de kortste weg naar de deelnemer terug te keren en direct voor of naast de deelnemer te 

gaan zitten. De hond moet het apporteervoorwerp vasthouden totdat de deelnemer dit, op aanwijzing van 

de steward, vastneemt en de hond het bevel geeft los te laten. Indien de hond voor zit geeft de deelnemer 

de hond een commando om naast de deelnemer te gaan zitten. 

De maximale afstand tussen de hond en de deelnemer is ca. 10m. De deelnemer is vrij om te bepalen op 

welke positie het apporteerblok of dummy binnen deze 10m neergelegd wordt. 

 

Toelichting 

- Apporteerblok of dummy is naar keuze en wordt door de deelnemer meegebracht 

- Er worden geen eisen aan het gewicht van het voorwerp gesteld; 

- Tijdens het apport mag de hond niet op het voorwerp kauwen 

- De hond die zich voor het commando van zijn plaats begeeft en het voorwerp zonder commando 

 oppakt, mag de oefening eenmaal overdoen. (Dit geldt niet tijdens wedstrijden). 

- Het is toegestaan dat de hond het apporteervoorwerp na opnemen eenmaal overpakt om een 

 betere grip te krijgen. Hiervoor mogen geen punten worden afgetrokken. 

Puntenaftrek kan volgen, indien  

- De hond anticipeert (handelt uit zichzelf) en de oef. wordt overgedaan 3 pt 

- De hond het voorwerp 1 keer laat vallen 2 pt 

- De deelnemer het voorwerp aanneemt of afpakt van de hond 2 pt 

 voordat de steward hiervoor een teken heeft gegeven  

- De hond het voorwerp 2 keer laat vallen 5 pt 

- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond op het voorwerp kauwt en/of meermaals overpakt 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- Extra commando’s worden gegeven 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond het voorwerp meer dan 2 keer laat vallen 
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B.8 OEFENING POSITIES OP AFSTAND 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Af”, “Blijf”, “Zit”, “Af” en/of handgebaren 

Uitvoering 

De hond wisselt twee keer van positie (zit/af) op commando van de deelnemer en blijft hierbij op zijn 

oorspronkelijke plaats. De plaats waar de hond de oefening uitvoert is gemarkeerd. De deelnemer 

commandeert zijn hond af op aanwijzing van de steward op de daartoe aangewezen plaats. De deelnemer 

verwijdert zich op aanwijzing van de steward ca. 3 meter van de hond in de aangegeven richting. De steward 

toont de deelnemer gedurende 3 seconden een bord met “tekst of symbool”, in welke volgorde (zit/af) de 

hond van positie moet wisselen. De steward mag, tijdens het tonen van de aanwijzingen, de hond niet zien 

en blijft minimaal op een afstand van 3 - 5 meter van de hond. De laatste positie is “af”.  

Door middel van (korte) hand-/armsignalen en/of stem (gelijktijdig) instrueert de deelnemer de hond welke 

positie hij moet innemen. Na het laatste “af” commando keert de deelnemer op aanwijzing van de steward 

terug naar de hond en commandeert de hond in de startpositie.  

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de snelheid waarmee de hond van positie wisselt, de 

uitvoering van de positie en hoe goed de positie gehouden wordt. Om een puntenwaardering te krijgen mag 

de hond zich in totaal niet meer dan één lichaamslengte van het beginpunt (in alle richtingen) verplaatsen. 

Alle verplaatsingen worden bij elkaar opgeteld.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond zich tot en met 1 keer zijn lichaamslengte verplaatst 5 pt 

- De hond één positie mist of een derde commando nodig heeft om de positie in te nemen 3 pt 

- De hond gaat zitten voordat de deelnemer is teruggekeerd 2 pt 

- Het eerste extra commando wordt gegeven 2 pt 

- Tweede en volgende extra commando’s 1 pt 

- Er sprake is van overmatig stemgebruik 

- Er overdreven of voortdurende hand-/armsignalen worden gebruikt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond zich meer dan 1 lichaamslengte verplaatst, ongeacht de richting waarin dit plaatsvindt 

- De hond twee posities mist 

B.9 OEFENING VAK ZENDEN MET AF 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Vooruit”, [“rechts/links” en/of handgebaar], (“Staan”), “Af”, “Zit” 

De deelnemer moet voorafgaand aan de oefening aan de keurmeester laten weten of de hond eerst zal 

blijven staan in het vak alvorens te gaan liggen, of dat de hond direct zal gaan liggen in het vak. 

Uitvoering 

De deelnemer krijgt de aanwijzing om de hond, via de kortste weg in een rechte lijn, naar een vak van 3 x 3 

meter te sturen, op ca. 10 meter afstand van het startpunt tot midden vak. Het vak moet minimaal 3 meter 

van de buitenzijde van de ring worden geplaatst. De hoeken van het vak wordt gemarkeerd door pionnen. 

Zichtbare lijnen (door lint 2-3 cm breed, tape of kalklijnen) verbinden de pionnen aan de buitenzijde. De 

kleur van pionnen en lint zijn vrij, maar dienen contrasterend te zijn t.o.v. de ondergrond. 

Wanneer de hond in het vak is aangekomen, mag de deelnemer de hond het commando “sta” geven. Dit 

wordt niet als extra commando aangemerkt. Indien de hond eerst blijft staan, dient de sta-positie stabiel en 

overtuigend te worden uitgevoerd. Aansluitend moet de deelnemer uit eigen beweging de hond laten liggen. 
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De hond dient het commando direct op te volgen, bij voorkeur met het front naar de deelnemer gedraaid. 

Op aanwijzing gaat de deelnemer terug naar de hond en op aanwijzing dient hij de hond te laten zitten. 

Toelichting 

De “will to please”, het tempo en de kortste weg worden mee beoordeeld. Om 10 punten te behalen zijn 

niet meer dan 4 commando’s toegestaan. Het vierde commando is het eventuele “Sta” commando in het 

vak. De hond dient alle gegeven commando’s op te volgen, dus ook een eventueel “Sta” commando in het 

vak. Naar keuze kan de hond direct “af” gecommandeerd worden in het vak. Er zijn dan slechts 3 

commando’s toegestaan.  

Om punten te behalen dient de hond geheel in het vak te liggen, de staart niet meegerekend. Indien de hond 

buiten het vak gaat zitten of liggen, mag hij niet meer worden doorgestuurd. 

Indien de richting van de hond gecorrigeerd moet worden, mogen handgebaren worden gecombineerd met 

een dirigeer commando.   

 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond zijn positie wijzigt voordat de deelnemer zich naast de hond heeft opgesteld 4 pt 

- De hond traag werkt 3 pt 

- De hond de verkeerde positie inneemt in het vak 3 pt 

- De hond kruipt in het vak 3 pt 

- Indien de “sta” positie niet overtuigend en stabiel wordt uitgevoerd 2 pt 

- lichaamstaal wordt gegeven 2 pt 

- De hond anticipeert gaat zitten voor het commando 2 pt 

 (bijv. wanneer de hond stopt of gaat liggen voor het commando). 

- Extra commando’s Sta of Af worden gegeven 2 pt 

- Extra dirigeercommando’s worden gegeven, afhankelijk van de sterkte en de dirigeerbaarheid 

  van de hond 1-2 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond het vak verlaat voor het einde van de oefening 

- Een derde commando wordt gegeven voor het “sta” of “af” 

- De hond voor of tijdens de oefening wordt “gericht” naar het vak 

- De hond, na het commando “af” buiten de belijning van het vak ligt, de staart niet meegerekend 

B.10 OEFENING SPRONG OVER DE HOOGTESPRONG 
Coëfficiënt 3 

Commando’s:  “Blijf”, “Hoog” en/of “Voet” 

Uitvoering 

Deelnemer en hond stellen zich op ongeveer 2-4 meter voor de hoogtesprong op (keuze van de deelnemer) 

met de hond in de startpositie. De start van de oefening wordt aangekondigd en op aanwijzing stelt de 

deelnemer zich op aan de andere zijde van de hoogtesprong op ca. 2-4 meter. Op aanwijzing wordt het 

commando gegeven om over de hoogtesprong te springen. De hond dient over de hoogtesprong te springen 
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en naast de deelnemer plaats te nemen (startpositie). De oefening eindigt nadat de hond naast de 

deelnemer zit en de steward “einde oefening” heeft aangekondigd. 

Met nadruk moet bij de beoordeling de “will to please”, de snelheid en het nemen van de kortste weg naar 

de deelnemer worden meegewogen.  

De hoogte van de hoogtesprong moet ongeveer gelijk zijn aan de schofthoogte van de hond, afgerond op de 

dichtstbijzijnde 10 cm, met een maximum van 30 cm.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond de hoogtesprong aantipt 2 pt 

- Extra commando’s worden gegeven  

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond zich afzet op de hoogtesprong 

- De hond de hoogtesprong omver werpt 

- De hond weigert om te springen 

 

B.11 OEFENING ALGEMENE INDRUK 
Coëfficiënt 2 

Uitvoering 

Essentieel bij de beoordeling van de algemene indruk zijn de “will to please” en de mate waarin de hond de 

gegeven commando’s opvolgt. Accuratesse en correctheid van werken zijn belangrijk, evenals de natuurlijke 

beweging van deelnemer en hond.  

Om een hoog aantal punten te behalen moeten deelnemer en hond werken als een team, wederzijds plezier 

uitstralen om samen te werken en sportief gedrag vertonen.   

De activiteiten gedurende en tussen de oefeningen beïnvloeden de score van de algemene indruk. 

Indien de hond ongecontroleerd de deelnemer verlaat gedurende of tussen de oefeningen (ook al is dat 

eenmaal), maar wel in de ring blijft kunnen maximaal 5 punten worden behaald.  

De activiteiten gedurende en tussen de oefeningen beïnvloeden de score van de algemene indruk. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond uitbreekt en de deelnemer verlaat, maar wel in de ring blijft  

 gedurende of tussen de oefeningen (ook al is dit slechts één keer) 5 pt 

- De hond de ring verlaat en met 2 commando’s weer bij de deelnemer is 5 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond de ring verlaat 

- De hond de ring bevuilt 

Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester. 

 

PROGRAMMA OBEDIENCE KLASSE 1 

 Oefening Coëfficiënt  Punten   
1 1 minuut zitten in zicht 3  30   
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2 Los volgen 4  40   
3 Zit, Sta of Af tijdens het volgen 3  30   
4 Komen op bevel 4  40   
5 Vak zenden met af 4  40   
6 Posities op afstand  4  40   
7 Apport over de hoogtesprong 4  40   
8 Rond een groep pionnen/ton sturen 4  40   
9 Algemene indruk 2  20   

  32  320   

1.1 OEFENING 1 MINUUT ZITTEN IN ZICHT 
Coëfficiënt 3 

Commando’s:  “Zit”, “Blijf” 

Uitvoering 

De groep bestaat uit tenminste 3 honden, maar niet meer dan 6 honden.  

De combinaties staan naast elkaar in een rechte lijn met een tussenruimte van ongeveer 3 meter opgesteld, 

de honden aangelijnd en zittend naast de deelnemers. Op aanwijzing worden de lijnen eraf gehaald en start 

de oefening. Vervolgens verlaten de deelnemers op aanwijzing de honden en lopen ca. 15 meter in de 

aangegeven richting en draaien zich om naar de hond. Na 1 minuut lopen zij terug naar de hond, passeren de 

hond op ongeveer 0,5 meter afstand en nemen positie in op ongeveer 3 meter afstand achter de hond. Op 

aanwijzing keren de deelnemers terug om zich naast de hond op te stellen  

Toelichting 

Onrust, zoals het verplaatsen van het gewicht van de ene naar de andere kant, of van de ene poot naar de 

andere op de andere poot leidt tot puntenaftrek. Het is toegestaan wanneer de hond zijn hoofd beweegt en 

rondkijkt, hij mag interesse tonen wanneer er sprake is van een afleiding of een geluid binnen of buiten de 

ring zolang de hond geen een onrustige of nerveuze houding toont.  

Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat, zodanig dat er kans is op een confrontatie, wordt 

de oefening afgebroken. Vervolgens wordt de oefening opnieuw uitgevoerd. De storende hond wordt dan 

voor deze oefening uitgesloten.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond zich verplaatst 

- De hond 1 – 2 keer blaft, piept of jankt 1-2  pt 

- De hond gaat liggen of staan nadat de minuut is verstreken en bij het passeren 

 of terugkeren naar de hond  4 pt 

- De hond onrustig is of beweegt op de plaats 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond niet zit na 2 commando’s, opstaat, gaat liggen of meer dan zijn eigen lichaamslengte 

 verplaatst 

- De hond aanhoudend blaft, piept of jankt 

1.2 OEFENING LOS VOLGEN 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Volg” 

Zie ook algemene richtlijnen volgwerk punt 27 - 33 

Uitvoering 

Het volgwerk wordt beoordeeld in normale pas en met wendingen rechts, links, keertwendingen en 
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halthouden. Het volgen wordt eveneens beoordeeld in versnelde pas, maar uitsluitend met 

rechtswendingen. Er dient een duidelijk verschil te zijn tussen normale pas en versnelde pas. 

Op aanwijzing moet de deelnemer met de hond de zogenaamde “pasjes” uitvoeren. Hierbij kunnen de 

volgende aanwijzingen worden gegeven; 2 of 3 passen achterwaarts en 2 of 3 passen voorwaarts.  

De losvolgende hond dient de deelnemer opgewekt te volgen aan zijn linkerzijde, met de schouder ter 

hoogte van de knie van de deelnemer en volgend in een parallelle lijn. De deelnemer moet zijn armen en 

voeten op natuurlijke wijze bewegen gedurende de gehele oefening. 

Bij keertwendingen moet de deelnemer op hetzelfde spoor teruglopen. De deelnemer kan kiezen om de 

keertwendingen linksom of rechtsom uit te voeren. De “Duitse draai” is eveneens toegestaan. Hierbij is 

toegestaan dat de hond rond de deelnemer draait aan de rechterzijde. De hond dient de deelnemer zo dicht 

mogelijk te passeren. Wendingen naar links of rechts dienen in rechte hoeken van 90° te worden uitgevoerd. 

Tijdens het volgprogramma is het draaien van het hoofd, schouders of andere lichaamstaal niet toegestaan. 

Het “volg” commando mag bij iedere start, tempowisseling en tijdens de “pasjes” worden gegeven. Wanneer 

de deelnemer stopt, moet de hond direct de startpositie innemen zonder commando. 

Gedurende een wedstrijd lopen alle honden hetzelfde parcours. Gebrek aan contact en extra commando’s 

worden als ongewenst gezien.  

Het volgparcours zou niet langer mogen duren dan 1 minuut, rekening houdend met de combinatie 

deelnemer/ras. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond traag volgt 3-4 pt 

- De hond niet parallel volgt 2 pt 

- De hond achter en/of wijd volgt 2-5 pt 

- De hond leunt en de deelnemer raakt 

- De hond de deelnemer hindert 

- Er onvoldoende contact is tussen deelnemer en hond 

- Er extra commando’s worden gegeven 

- De armen onvoldoende worden bewogen  

- De hond scheef naast de deelnemer gaat zitten 

- De deelnemer vertraagt of stilstaat voor de (keert-)wendingen 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond de deelnemer verlaat of de deelnemer volgt op een afstand van meer dan een halve meter 

 gedurende het grootste deel van de oefening 

1.3 OEFENING ZIT, STA OF AF TIJDENS VOLGEN 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Volg”, “Sta”/ “Zit”/ “Af” en ”Zit” 

De keurmeester bepaalt voor de wedstrijd welke positie “zit”, ”af” of “sta” uitgevoerd wordt. Dit wordt voor 

de wedstrijd aan de deelnemers bekendgemaakt en geldt voor elke deelnemer.  

Uitvoering 

Alle onderdelen van de oefening geschieden op aanwijzing van de steward. 

Deelnemer en hond starten in normale pas in een rechte lijn vooruit. Op aanwijzing van de steward na ca. 10 

meter, beveelt de deelnemer de hond, zonder tempowijziging, de positie in te nemen. De deelnemer loopt 

ca. 10 meter door tot een markering, draait zich op aanwijzing van de steward om en staat met het gezicht 

richting hond.  

Na ca. 3 sec loopt de deelnemer op aanwijzing van de steward in een rechte lijn terug, passeert de hond op 
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maximaal 0,5 meter aan de rechterzijde en keert op aanwijzing van de steward vervolgens na 1 – 2 meter om 

naast de hond aan te sluiten. Vervolgens geeft de deelnemer, op aanwijzing van de steward, de hond het 

commando “zit” zodat de hond de startpositie inneemt.  

 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond direct stopt op commando, neemt juiste positie in, maar beweegt op de  

 terugweg van de deelnemer, niet meer dan één lichaamslengte 5 pt 

-  De hond direct stopt op commando, maar de verkeerde positie inneemt  4 pt 

- De hond zijn positie wijzigt (bijv. gaat zitten of liggen) nadat de deelnemer 

 is gekeerd bij de markering 3 pt 

- De deelnemer tempo vermindert, stappen wijzigt of versnelt 3 pt 

- De deelnemer handsignalen en/of lichaamstaal gebruikt bij het geven van het commando. 

 Afhankelijk van de zwaarte 3-5 pt 

- De hond de oefening traag uitvoert en/of scheef staat 1-4 pt 

- Onvoldoende volgwerk wordt getoond 1-2 pt 

- De hond zich niet parallel aan de deelnemer beweegt 

 (ook bij de halthouding waarbij de hond de startpositie aanneemt)  2 pt 

-  De deelnemer de hond aan de verkeerde zijde passeert 1 pt 

 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond stopt in de verkeerde positie en van positie verandert voordat de deelnemer is gekeerd 

- De hond direct stopt op commando, neemt juiste positie in, maar beweegt op de  

 terugweg van de deelnemer, meer dan één lichaamslengte 

- De hond blijft staan voordat hiertoe een commando is gegeven 

- De hond meer dan 1 keer de lichaamslengte nodig heeft om de positie in te nemen 

- Extra commando’s worden gegeven 

- De deelnemer stilstaat voor of tijdens het geven van het positiecommando 

1.4 OEFENING KOMEN OP BEVEL 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Af”, (“Blijf)”, “Naam + Hier”, (“Voet”) 

Alle uit te voeren onderdelen gebeuren op aangegeven van de steward.  

Uitvoering 

De hond wordt op aanwijzing af gecommandeerd op de daartoe aangewezen plaats. De deelnemer 

verwijdert zich op aanwijzing van de steward ca. 20-25 meter van de hond in de aangegeven richting en 

keert zich op aanwijzing van de steward om naar de hond. Op aanwijzing van de steward dient de deelnemer 

de hond te roepen. De naam van de hond mag gecombineerd worden met het “hier” commando, maar 

mogen niet de indruk geven van twee aparte commando’s. 
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Toelichting 

Het is belangrijk dat de hond vlot reageert op de gegeven commando’s. De hond moet bewegen met een 

goede snelheid en zijn tempo vasthouden, op zijn minst een snelle draf, het ras in aanmerking genomen. De 

hond dient de commando’s direct op te volgen. In de beoordeling moet de snelheid van de hond worden 

meegenomen. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- Indien er een extra commando “hier” wordt gegeven 2 pt 

- De hond zijn positie wijzigt of tot en met 1 keer de lichaamslengte verplaatst 2 pt 

- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- De hond traag komt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- Een derde commando wordt gegeven 

- De hond meer dan 1 keer de lichaamslengte verplaatst voor het “hier” commando 

1.5 OEFENING VAK ZENDEN MET AF 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Vooruit”, [“rechts/links” en/of handgebaar], (“Staan”), “Af”, “Zit” 

Naast het verplichte stemcommando zijn gelijktijdige ook handsignalen toegestaan.  

De deelnemer moet voorafgaand aan de oefening aan de keurmeester laten weten of de hond eerst zal 

blijven staan in het vak alvorens te gaan liggen, of dat de hond direct zal gaan liggen in het vak. 

Uitvoering 

De deelnemer krijgt de aanwijzing om de hond, via de kortste weg in een rechte lijn, naar een vak van 3 x 3 

meter te sturen, op ca. 15 meter afstand van het startpunt tot midden vak. Het vak moet minimaal 3 meter 

van de buitenzijde van de ring worden geplaatst. De hoeken van het vak wordt gemarkeerd door pionnen 10 

a 15cm hoog. Zichtbare lijnen (door lint 2-3 cm breed, tape of kalklijnen) verbinden de pionnen aan de 

buitenzijde. De kleur van pionnen en lint zijn vrij, maar dienen contrasterend te zijn t.o.v. de ondergrond. 

Wanneer de hond in het vak is aangekomen, mag de deelnemer de hond het commando “sta” geven. Dit 

wordt niet als extra commando aangemerkt. Indien de hond eerst blijft staan, dient de sta-positie stabiel en 

overtuigend te worden uitgevoerd. Aansluitend moet de deelnemer uit eigen beweging de hond laten liggen. 

De hond dient het commando direct op te volgen, bij voorkeur met het front naar de deelnemer gedraaid. 

Op aanwijzing gaat de deelnemer terug naar de hond en op aanwijzing dient hij de hond te laten zitten. De 

commando’s Rechts/Links en/of handgebaar zijn alleen toegestaan voor bijsturen indien de hond niet 

rechtstreeks naar het vak is gegaan. Het “vak zenden” vanuit de startpositie is zonder handgebaar.  

Toelichting 

De “will to please”, het tempo en de kortste weg worden mee beoordeeld. Om 10 punten te behalen zijn 

niet meer dan 4 commando’s toegestaan. Het vierde commando is het eventuele “Sta” commando in het 

vak. De hond dient alle gegeven commando’s op te volgen, dus ook een eventueel “Sta” commando in het 

vak. Naar keuze kan de hond direct “af” gecommandeerd worden in het vak. Er zijn dan slechts 3 

commando’s toegestaan.  

Om punten te behalen dient de hond geheel in het vak te liggen, de staart niet meegerekend. Indien de hond 

buiten het vak gaat zitten of liggen, mag hij niet meer worden doorgestuurd. 

Indien de richting van de hond gecorrigeerd moet worden, mogen handgebaren worden gecombineerd met 



RAAD VAN BEHEER – UITVOERINGSREGELS & REGLEMENT FCI-OBEDIENCE 

 

Versie. juli 2022   47 

een dirigeer commando.   

 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

-  De hond anticipeert, gaat zitten voor het commando 3 pt

 (bijv. wanneer de hond stopt of gaat liggen voor het commando) 

- De hond zijn positie wijzigt voordat de deelnemer zich naast de hond heeft opgesteld; 2-3 pt 

- De hond traag werkt 2-3 pt 

- De hond de verkeerde positie (op commando) inneemt in het vak 2 pt 

- De hond kruipt in het vak, snuffelt 1-3 pt 

- Indien de “sta” positie niet overtuigend en stabiel wordt uitgevoerd 1-2 pt 

- lichaamstaal wordt gegeven, handsignaal bij start 2 pt  

- Extra commando’s Sta of Af worden gegeven 2 pt 

- Extra dirigeercommando’s worden gegeven, afhankelijk van de sterkte 

 en de dirigeerbaarheid van de hond. 1-2 pt 

-  De hond via de zij- of achterkant het vak ingaat 0,5-1 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond het vak verlaat voor het einde van de oefening 

- Een derde commando wordt gegeven voor het “sta” of “af” 

- De hond voor of tijdens de oefening wordt “gericht” naar het vak 

- De hond, na het commando “af” buiten de belijning van het vak ligt, de staart niet meegerekend 

1.6 OEFENING POSITIES OP AFSTAND 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Af”, “Blijf”, “Zit”, “Af”  

Naast het verplichte stemcommando zijn gelijktijdige ook handsignalen toegestaan. 

Uitvoering 

De hond wisselt vier keer van positie (zit/af) op commando van de deelnemer en blijft hierbij op zijn 

oorspronkelijke plaats. Het startpunt is tussen 2 markeringen, ca. 1 m uit elkaar. Tussen deze markeringen is 

een denkbeeldige lijn. De deelnemer commandeert zijn hond af op aanwijzing van de steward op de daartoe 

aangewezen plaats voor deze ‘denkbeeldige lijn’. De deelnemer verwijdert zich op aanwijzing van de steward 

ca. 5 meter van de hond in de aangegeven richting. De steward toont de deelnemer gedurende 3 seconden 

een bord met “tekst of symbool”, in welke volgorde (zit/af) de hond van positie moet wisselen. De steward 

mag, tijdens het tonen van de aanwijzingen, de hond niet zien en blijft minimaal op een afstand van 3 - 5 

meter van de hond. De laatste positie is “af”.  

Door middel van stemcommando (verplicht) en/of met gelijktijdige (korte) hand-/armsignalen instrueert de 

deelnemer de hond welke positie hij moet innemen.   

Na het laatste “af” commando keert de deelnemer op aanwijzing van de steward terug naar de hond en 

commandeert de hond in de startpositie.  

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de snelheid waarmee de hond van positie wisselt, de 
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uitvoering van de positie en hoe goed de positie gehouden wordt. Om een puntenwaardering te krijgen mag 

de hond zich in totaal niet meer dan één lichaamslengte van het beginpunt (in alle richtingen) verplaatsen. 

Alle verplaatsingen worden bij elkaar opgeteld. 

Als de hond een 2e commando op een positie niet uitvoert is de positie gemist.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond zich tot en met 1 keer zijn lichaamslengte verplaatst 4 pt 

- De hond 2 posities mist 5 pt 

- De hond één positie mist  3 pt 

- De hond gaat zitten voordat de deelnemer is teruggekeerd 2 pt 

- Het eerste extra commando wordt gegeven 2 pt 

- Tweede en volgende extra commando’s 1 pt 

- Er sprake is van overmatig stemgebruik 

- Er overdreven of voortdurende hand-/armsignalen worden gebruikt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond zich meer dan 1 lichaamslengte verplaatst, ongeacht de richting waarin dit plaatsvindt 

- De hond meer dan twee posities mist 

1.7 OEFENING APPORT OVER DE HOOGTESPRONG 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Hoog”, “Apport”, “Los” (“Voet”) 

 

De deelnemer mag voor de oefening het eigen houten apport gebruiken. De keurmeester beoordeelt of het 

een reglementair apport is. 

Alle handelingen worden uitgevoerd op aanwijzing van de steward.  

Uitvoering 

Deelnemer en hond stellen zich op ongeveer 2- 4 meter voor de hoogtesprong op (keuze van de deelnemer) 

met de hond in de startpositie. De hoogte van de hoogtesprong moet ongeveer gelijk zijn aan de 

schofthoogte van de hond, afgerond op de dichtstbijzijnde 10 cm, met een maximum van 50 cm.  

De start van de oefening wordt aangekondigd en de steward geeft het houten apport. De deelnemer gooit 

het apport over de hoogtesprong. De deelnemer geeft het commando dat de hond over de hoogtesprong 

mag springen én het apport commando. Het “apport” commando mag niet later gegeven worden dan 

wanneer de hond over de hoogtesprong springt.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- Apport valt, extra commando “apport”, apport valt naast deelnemer, deelnemer pakt op 

 zonder te verplaatsen 5 pt 

- De hond heen of terug langs de hoogtesprong gaat maar wel het apport terugbrengt 4 pt 

- Apport valt, zelf oppakt zonder commando, valt door onhandigheid deelnemer 3 pt  

- De hond de hoogtesprong aantipt 2 pt 

- Extra commando “apport” of “hoog” wordt gegeven  2 pt 

- De hond anticipeert 2-4 pt 

- Kauwen, bijten afhankelijk van de intensiteit (1x overpakken voor beter grip mag) 2-5 pt 

- Niet loslaten op commando (afhankelijk van intensiteit) 2-5 pt  

 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 
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- De hond zich afzet op de hoogtesprong 

- De hond de hoogtesprong omver werpt 

- De hond zowel heen als terug weigert om te springen 

- De hond niet apporteert 

-  De hond start wanneer het apport wordt gegooid 

1.8 OEFENING ROND EEN GROEP PIONNEN/TON STUREN 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Rond” – “rechts”/“links” (“Voet”) 

Indien de hond gecorrigeerd moet worden, is naast een stemcommando ook een gelijktijdig handgebaar 

toegestaan. 

In klasse 1 dient de ruimte tussen de pionnen zo te zijn dat de hond niet tussen de pionnen door kan rennen. 

De hond mag het plaatsen van de pionnen/ton niet zien, het plaatsen ervan dient voor de start van de 

oefening te zijn gedaan.  

Uitvoering 

De deelnemer staat op ongeveer 10 meter afstand van een groep van pionnen (3 tot 6 pionnen, van ca 40cm 

hoog) of een ton (ca. 40 cm hoog) beide met een diameter van ca. 70-80 cm, met de hond in de startpositie. 

(De totale ruimte van de groep pionnen of de ton is Max. 0,4-0,5 m2). Plaatsing van de pionnen, zie tekening 

of Appendix 5.  

 

 

Op aanwijzing stuurt de deelnemer de hond om de pion. De hond moet om de pion rennen en zelfstandig 

terugkeren naast de deelnemer en de startpositie innemen.  

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de “bereidwilligheid” om het commando op te volgen, 

het tempo van de hond en het nemen van de kortste weg naar de deelnemer. De hond moet bij het rennen 

om de pionnen/ton een redelijke afstand tot de pionnen/ton in acht nemen. Ideaal is niet te krap. 

Afhankelijk van het tras, kleine tot middelgrote honden ca. 50 cm, tot grote honden 100 cm zijn redelijke 

afstanden. Symmetrie en focus om via het midden terug te keren naar de deelnemer worden mede 

beoordeeld. Hierbij mag de hond met de klok mee of tegen de klok in rond de pion gestuurd worden. 

Indien de richting van de hond gecorrigeerd moet worden, mogen handgebaren worden gecombineerd met 

een dirigeer commando.  

De commando’s Rechts, Links en/of handgebaar zijn alleen toegestaan voor bijsturen indien de hond niet 

rechtstreeks naar de pionnen/ton is gegaan. Het “rond sturen” vanuit de startpositie is zonder handgebaar.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond de pionnen heeft bereikt maar er niet omheen gaat 5 pt 

-  Opnieuw sturen en wel rond pionnen 3 pt  

-  De hond terugkeert zonder pionnen te hebben bereikt, opnieuw sturen, wel rond gaat 3 pt  

-  De hond traag werkt 1-5 pt 

- De hond tussen de pionnen door rent 3 pt 
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- Extra commando’s “hier” 2 pt 

- De hond 2x rond de groep pionnen/ton gaat 2 pt 

- Aanraken pionnen/ton (afhankelijk van intensiteit) 1-3 pt 

- Omgooien van de pionnen 2-3 pt 

-  De hond geen directe lijn richting pionnen volgt, te dicht bij de pionnen,  

niet symmetrisch of slingert 0,5-2 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

-  De hond terugkeert zonder de pionnen te bereiken, op minder dan 1,5-2m van de pionnen 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- Er een derde “rond” commando wordt gegeven 

- Er een tweede “hier” commando wordt gegeven 

- De hond bij het startpunt wordt “gericht” of aangeraakt 

1.9 OEFENING ALGEMENE INDRUK 
Coëfficiënt 2 

Uitvoering 

Essentieel bij de beoordeling van de algemene indruk zijn de “will to please” en de mate waarin de hond de 

gegeven commando’s opvolgt. Accuratesse en correctheid van werken zijn belangrijk, evenals de natuurlijke 

beweging van deelnemer en hond.  

Om een hoog aantal punten te behalen moeten deelnemer en hond werken als een team, wederzijds plezier 

uitstralen om samen te werken en sportief gedrag vertonen.   

De activiteiten gedurende en tussen de oefeningen beïnvloeden de score van de algemene indruk. 

Indien de hond ongecontroleerd de deelnemer verlaat gedurende of tussen de oefeningen (ook al is dat 

eenmaal), maar wel in de ring blijft kunnen maximaal 5 punten worden behaald.  

De activiteiten gedurende en tussen de oefeningen beïnvloeden de score van de algemene indruk. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond de ring verlaat en met 2 commando’s weer bij de deelnemer is 5 pt 

- De hond uitbreekt en de deelnemer verlaat, maar wel in de ring blijft 

 gedurende of tussen de oefeningen (ook al is dit slechts één keer) 3 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond de ring verlaat en niet na 2 commando’s terug is bij de deelnemer 

- De hond de ring bevuilt 

Zie punt 75, waardering algemene indruk bij meer dan 1 keurmeester. 

Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester. 
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PROGRAMMA OBEDIENCE KLASSE 2 

 Oefening Coëfficiënt  Punten  
1 2 minuten liggen uit zicht 3  30  
2 Los volgen 4  40  
3 Posities Zit, Sta of Af tijdens het volgen (2 van de 3 posities) 3  30  
4 Komen met staan 3  30  
5 Vak zenden met af en aansluiten 4  40  
6 Richtingapport 3  30  
7 Sorteren 3  30  
8 Posities op afstand 4  40  
9 Rond pionnen/ton sturen en sprong over de hoogtesprong   3  30  

10 Algemene indruk 2  20  

  32  320  
      

256 - 320  punten  Kwalificatie Uitmuntend, door naar klasse 3 (ook internationaal) 

224 - 255,9  punten  Kwalificatie Zeer Goed, door naar klasse 3 (internationaal niet door) 

192 – 223,9  punten  Kwalificatie Goed, niet door naar klasse 3 

< 191,9   punten  Geen kwalificatie 

Met uitzondering van oefening 1 worden de oefeningen individueel uitgevoerd. De honden dienen voor 

aanvang van de wedstrijd te worden afgelijnd. De lijn blijft achter bij de ingang van de ring. 

2.1 OEFENING 2 MINUTEN LIGGEN UIT ZICHT MET AFLEIDING 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Af”, “Blijf” en “Zit” 

De groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 teams (bij uitzondering 7). 

De riem blijft buiten de ring, de honden moeten wel een halsband dragen.  

Alle handelingen gebeuren op aanwijzing van de steward. 

Uitvoering 

De combinaties staan naast elkaar in een rechte lijn met een tussenruimte van ongeveer 3 meter opgesteld, 

de honden zittend naast de deelnemers. De oefening start wanneer wordt aankondigt “de oefening start” en 

eindigt na de aankondiging “einde oefening”. Op aanwijzing geven de deelnemers om beurten de hond het 

commando te gaan liggen. Van links naar rechts wordt de aanwijzing gegeven om de hond te laten liggen. 

Zitten geschiedt van rechts naar links. De eerste hond die moet gaan liggen is dus de laatste hond die moet 

gaan zitten. De deelnemers gaan gezamenlijk uit zicht voor de duur van 2 minuten. De tijd start als alle 

deelnemers uit zicht zijn. Tijdens de oefening vindt afleiding plaats, bijvoorbeeld een persoon welke 

slalommend tussen de honden doorloopt. Na 2 minuten krijgen de deelnemers de opdracht om zich aan de 

rand van de ring op te stellen.  

Op aanwijzing lopen de deelnemers terug richting de hond. Zij passeren de hond op een afstand van 

ongeveer 0,5 m en stellen zich ongeveer 3 meter achter de hond op, met het gezicht richting de hond. Op 

aanwijzing sluiten alle deelnemers gelijktijdig aan bij de hond. Vervolgens krijgen de deelnemers van rechts 

naar links, een-voor-een de opdracht om de hond te laten zitten. De deelnemers worden eraan herinnerd 

om geen luid commando te geven. Hierop kunnen andere honden reageren en wordt streng bestraft. 

Het is toegestaan dat de hond z’n kop draait om rond te kijken en interesse te tonen indien er geluiden zijn 

rond de ring. Dit mag geen onrustig gedrag van de hond zijn. 

Indien een hond opstaat en een andere hond stoort of dreigt te storen, wordt de oefening afgebroken en 

opnieuw uitgevoerd. De storende hond wordt dan voor deze oefening uitgesloten. Indien een hond al 

punten scoorde voor de storing, zal deze score blijven staan. Dit geldt ook voor al toegekende aftrekpunten. 
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Indien de hond te vroeg reageert (voortijdig gaat liggen of zitten), dient de hond deze positie te behouden 

(liggend of zittend). Indien dit wordt gecorrigeerd, wordt de oefening “opnieuw gestart” en dit is niet 

toegestaan. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond voor het commando van de deelnemer gaat liggen/zitten 

 Bijvoorbeeld op het commando van een ander 2 pt 

- De hond op de zij (flat) gaat liggen/ anticipeert  3 pt 

- De hond niet in zittende positie komt aan het eind van de oefening 3 pt 

- De hond 1-2 keer blaft 1-2 pt 

- De hond positie wisselt nadat de deelnemer terug is in de ring maar zich verder niet verplaatst 4 pt 

- De hond uit eigen beweging gaat zitten en weer gaat liggen 5 pt 

- De hond onrustig is of beweegt op de plaats 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond weigert om te gaan liggen (2 extra commando’s) 

- De hond zijn positie wijzigt terwijl de deelnemer zijn hond verlaat of uit zicht is 

- De hond op zijn rug gaat liggen 

- De hond meer dan 1 keer zijn lichaamslengte kruipt 

- De hond het grootste deel van de oefening blaft 

 

 

2.2 OEFENING LOS VOLGEN 
Coëfficiënt 4 

Commando’s:  “Volg” 

Zie ook de algemene beschrijving punt 27 – 33 

Uitvoering 

De oefening wordt beoordeeld in verschillende tempi gecombineerd met verschillende richtingen, hoeken en 

keertwendingen. 

De losvolgende hond dient de deelnemer opgewekt te volgen aan zijn linkerzijde, met de schouder ter 

hoogte van de knie van de deelnemer en volgend in een parallelle lijn. De deelnemer moet zijn armen en 

voeten op natuurlijke wijze bewegen gedurende de gehele oefening. 

De beoordeling geschiedt tijdens verschillende tempi en tijdens hoeken (90°), keertwendingen (180°) en halt 

houden. Bij keertwendingen moet de deelnemer op hetzelfde spoor teruglopen. De deelnemer kan kiezen 
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om de keertwendingen linksom of rechtsom uit te voeren. De “Duitse draai” is eveneens toegestaan. Hierbij 

is toegestaan dat de hond rond de deelnemer draait aan de rechterzijde. De hond dient de deelnemer zo 

dicht mogelijk te passeren.  

Op aanwijzing moet de deelnemer met de hond de zogenaamde “pasjes” uitvoeren. Hierbij kunnen de 

volgende aanwijzingen worden gegeven; 2 of 3 passen voorwaarts. Beoordeeld wordt ook ca. 3-5 meter (5-8 

passen) achterwaarts. Achterwaarts volgen dient te geschieden op aanwijzing van de steward. De steward 

draagt zorg voor markeringen zodat de afstanden correct worden aangehouden. Bij het parcours voor het 

achterwaarts lopen moet bijzonder worden gelet op een vlakke en veilige terreingesteldheid. Enige 

voorzichtigheid van de deelnemer bij het achterwaarts volgen is toegestaan. 

Tijdens de pasjes zijn het draaien van het hoofd, schouders of andere lichaamstaal niet toegestaan. 

Gedurende een examen of wedstrijd lopen alle honden hetzelfde parcours. 

Het volg commando mag bij iedere start, tempowisseling en tijdens de “pasjes” worden gegeven. Wanneer 

de deelnemer stopt, moet de hond direct de startpositie innemen en zonder commando. 

 

Het volgparcours mag niet langer duren dan 2 minuten, rekening houdend met de combinatie 

deelnemer/ras. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond achter volgt 2-5 pt 

- De hond traag volgt 2-4 pt 

- De hond niet parallel volgt, onvoldoende contact tussen deelnemer en hond 1-3 pt 

-  Achteruitlopen is niet correct, volgwerk verder wel correct 1-2 pt 

- De hond wijd volgt 

- De hond leunt en de deelnemer raakt 

- De hond de deelnemer hindert 

- Er extra commando’s worden gegeven 

- De hond scheef naast de deelnemer gaat zitten 

- De deelnemer vertraagd of stopt, voor of tijdens een wending 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond de deelnemer verlaat of de deelnemer volgt op een afstand van meer dan 

 een halve meter gedurende het grootste deel van de oefening 

Zie ook de algemene richtlijnen beoordelen volgwerk punt 63 

2.3 OEFENING ZIT, STA OF AF TIJDENS HET VOLGEN  
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Sta”, “Zit”, “Af” (2 van de 3), “Volg” (3 keer) 

Uitvoering 

Er zijn 3 mogelijke posities (“Sta”, “Zit”, “Af”), waarvan er 2 moeten worden uitgevoerd. De keurmeester 

bepaalt voorafgaand aan de wedstrijd welke twee posities en in welke volgorde deze posities moeten 

worden uitgevoerd.  

Op aanwijzing starten deelnemer en hond in normale pas in een rechte lijn vooruit. Na ongeveer 5 meter 

krijgt de deelnemer de aanwijzing om de hond de eerste positie te laten innemen. De deelnemer geeft het 

commando en vervolgt in een rechte lijn, zonder tempowijziging, zijn weg. De hond dient de gevraagde 

positie direct in te nemen. Na circa 5 meter krijgt de deelnemer de aanwijzing om te keren. De deelnemer 

keert en loopt de hond op ongeveer 0,5 meter voorbij. Op aanwijzing keert de deelnemer circa 2 meter 

achter de hond en neemt de hond mee zonder tempowijziging. De deelnemer mag hierbij het commando 
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“Volg” gegeven. Na ongeveer 5 meter voert de deelnemer met hond, uit eigen beweging, de linker of rechter 

wending uit (90°). Na ongeveer 5 meter krijgt de deelnemer de aanwijzing om de hond de tweede positie te 

laten innemen. De Uitvoering: is verder gelijk aan de eerste positie. Nadat de tweede positie is uitgevoerd, 

krijgt de deelnemer na 5 meter de aanwijzing om halt te houden, waarbij de hond de startpositie inneemt. 

De keerpunten dienen gemarkeerd te zijn. De gekozen posities, de volgorde van de posities evenals de linker 

or rechter wending dienen voor alle deelnemers gelijk te zijn. 

De steward geeft aan wanneer de deelnemer moet starten, wanneer de deelnemer het commando moet 

geven, wanneer de deelnemer moet keren en wanneer de deelnemer moet halt houden.  Enkel de linker of 

rechter wending (90°) dient de deelnemer uit eigen beweging uit te voeren alsmede de hond laten volgen. 

 

De hond dient de gevraagde posities (“Sta”, “Zit”, “Af”) in te nemen, parallel aan de denkbeeldige lijn die het 

startpunt en de keerpunten met elkaar verbindt. De afstand tussen de hond en het keerpunt is ongeveer 0,5 

meter, de grootte van de hond daarbij in beschouwing genomen. De wending dient een haakse bocht te zijn 

en mag niet worden afgerond. Deelnemer en hond passeren het keerpunt aan de rechter zijde, ongeacht of 

het een linker of rechter wending betreft. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond 1 positie niet uitvoert (geheel niet stopt) 4 pt 

-  2e commando worden gegeven, zodat de 2e positie kan worden getoond 

- De hond tot en met 1 keer de lichaamslengte nodig heeft om de positie in te nemen 3 pt 

- De deelnemer stilstaat bij het geven van het commando bij een positie 3 pt 

- Een tweede commando wordt gegeven bij een positie 3 pt 

- De hond zijn positie wijzigt (een andere dan de gevraagde positie) 3 pt 

- De hond een foute positie uitvoert 3 pt 

- Traag en of slecht volgt 1-2 pt 

- De deelnemer het tempo vermindert bij het geven van het commando 1-4 pt 

- De deelnemer zich naar de hond draait bij het geven van het commando 1-4 pt 

- De hond traag of scheef gaat zitten of blijft staan 1-4 pt 

- De deelnemer tevens de hand of andere lichaamstaal gebruikt 1-5 pt 

- De deelnemer de hond aan de verkeerde zijde passeert 1 pt 
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Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond 2 posities niet inneemt 

- De hond de verlangde positie niet uitvoert (geheel niet stopt), voordat deelnemer de keertwending 

 heeft gemaakt  

- De hond meer dan 1 keer de lichaamslengte nodig heeft om de posities in te nemen 

- De deelnemer een fout parcours volgt 

2.4 OEFENING KOMEN MET STAAN 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Af”, “Blijf”, “Hier” (2 keer), “Sta” óf handgebaar, (“Voet”) 

Stemcommando moet gebruikt worden! Er mag tegelijk een handgebaar worden gebruikt. 

Uitvoering 

De hond wordt af gecommandeerd op de daartoe aangewezen plaats. De deelnemer verwijdert zich ca. 25 - 

30 meter van de hond in de aangegeven richting en keert met het gezicht richting de hond. Op aanwijzing 

dient de deelnemer de hond te roepen. Op ca. de helft van de afstand, ter hoogte van de markering, geeft de 

deelnemer uit eigen beweging de hond het bevel om te blijven staan. Na ca. 3 seconden krijgt de deelnemer 

de aanwijzing om de hond te roepen. 

Bij het roepen mag de naam van de hond worden gecombineerd met het “Hier” commando, zowel bij de 

eerste als bij de tweede keer roepen. Naam en commando moeten als één bevel worden gegeven. Het mag 

niet de indruk geven van twee aparte commando’s.  

Toelichting 

Het is belangrijk dat de hond vlot reageert op de “hier” commando’s. De hond moet bewegen met een 

goede snelheid en zijn tempo vasthouden, op zijn minst een snelle draf, het ras in aanmerking genomen. De 

hond dient de commando’s direct op te volgen. In de beoordeling moet de snelheid van de hond worden 

meegenomen. Enige tolerantie is bij snelle honden op z´n plaats, echter niet voor trage honden. Om volle 

punten te behalen (voor de stop) mag de hond niet meer dan één lichaamslengte doorlopen vanaf het 

moment van het commando. Om punten te krijgen (voor de stop) dient de hond binnen drie lichaamslengten 

de stop uit te voeren.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- In totaal meer dan 2 keer het commando “hier” wordt gegeven 3 pt 

- De hond tot 3 lichaamslengten nodig heeft om te gaan staan 3 pt 

- Een 2e “hier” commando gegeven wordt 2 pt 

- De hond een verkeerde positie inneemt 2 pt 

- De hond de eerste positie “Af” wijzigt, maar wel op de plaats blijft 2 pt 

- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond traag komt 

- De hond tegen de deelnemer botst 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond meer dan 1 lichaamslengte verplaatst van de eerste positie 

- Een derde “hier” commando op één positie wordt gegeven 

- Een tweede “hier” commando’s bij beide posities wordt gegeven 

- De hond in het geheel niet stopt 
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2.5 OEFENING VAK STUREN, AF EN AANSLUITEN 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Vak”, [rechts/links + handsignaal bij richting correctie] “Sta”, “Af”, “Hier” 

De deelnemer moet voorafgaand aan de oefening aan de keurmeester laten weten of de hond eerst zal 

blijven staan in het vak alvorens te gaan liggen, of dat de hond direct zal gaan liggen in het vak. 

Alle commando’s, behalve “sta”/“af” en richting corrigerende commando’s, zijn op aanwijzing van de 

steward.  

Uitvoering 

De deelnemer krijgt de aanwijzing om de hond, in een rechte lijn, naar een vak van 3 x 3 meter te sturen, op 

ca. 23 meter afstand van het startpunt tot midden vak. Het vak moet minimaal 3 meter van de buitenzijde 

van de ring worden geplaatst. De hoeken van het vak wordt gemarkeerd door pionnen. Zichtbare lijnen 

(door lint 2-3 cm breed, tape of kalklijnen) verbinden de pionnen aan de buitenzijde. De kleur van pionnen 

en lint zijn vrij, maar dienen contrasterend te zijn t.o.v. de ondergrond. Op aanwijzing stuurt de deelnemer 

de hond naar het vak, wanneer de hond in het vak is aangekomen geeft de deelnemer uit eigen beweging 

het commando om te blijven staan en vervolgens om te gaan liggen, of om direct te gaan liggen. Indien 

gekozen wordt om de hond eerst te laten staan, dient de hond een stabiele “Sta” positie in te nemen, 

alvorens het commando wordt gegeven om te gaan liggen. De hond dient het commando direct op te 

volgen, bij voorkeur met het front naar de deelnemer gewend.  

Op aanwijzing begeeft de deelnemer zich naar de rechter pion van het vak. Ca. 2 meter voor het vak krijgt de 

deelnemer de opdracht om naar links te gaan en na ca. 3 meter de aanwijzing om naar links te gaan richting 

startpunt. Na ca. 10 meter krijgt de deelnemer de aanwijzing om de hond te roepen, terwijl hij doorloopt 

richting startpunt. Aangekomen bij het startpunt krijgt hij de aanwijzing om halt te houden.  

 

Toelichting 

De “will to please”, het tempo en de kortste weg worden mee beoordeeld. Om 10 punten te behalen zijn 

niet meer dan 4 commando’s toegestaan. Het vierde commando is het eventuele “Sta” commando in het 

vak. De hond dient alle gegeven commando’s op te volgen, dus ook een eventueel “Sta” commando in het 

vak. Naar keuze kan de hond direct “af” gecommandeerd worden in het vak. Er zijn dan slechts 3 

commando’s toegestaan. Indien de richting van de hond moet worden gecorrigeerd, mogen handgebaren 

worden gebruikt in combinatie met het verbale commando. 

Om punten te behalen dient de hond geheel in het vak te liggen, de staart niet meegerekend. Indien de hond 

buiten het vak gaat zitten of liggen, mag hij niet meer worden doorgestuurd. Handsignalen zijn slechts 

toegestaan indien de hond op afstand moet worden gedirigeerd. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond zijn positie wijzigt nadat de deelnemer de 2e wending heeft gemaakt, 

 maar wel in het vak blijft 3 pt 

- De hond anticipeert (stopt of gaat liggen zonder commando) 3 pt 

- De hond traag werkt 3-4 pt 

- De hond kruipt in het vak, verlaat vak kort voor commando (op stewards aanwijzing) 2-3 pt 
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- De hond een verkeerde positie inneemt in het vak 3 pt 

- Overdreven lichaamstaal wordt gegeven 2 pt 

- Een extra commando “hier”, “sta” of “af” wordt gegeven, per stuk 2 pt 

- Geen stabiele sta positie wordt getoond 2 pt 

- Een handsignaal wordt gegeven bij het sturen 2 pt 

- Een handsignaal wordt gegeven bij het aansluiten 2 pt 

- Extra commando’s worden gegeven, afhankelijk van de sterkte en de  

 dirigeerbaarheid van de hond 1-2 pt 

-  De hond via de zij- of achterkant het vak in gaat 0,5-1 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond zijn positie wijzigt voordat de deelnemer de 2e wending heeft gemaakt 

- Een derde commando wordt gegeven voor het “hier”, “sta” of “af” 

- De hond voor of tijdens de oefening wordt “gericht” naar het vak 

- De hond bij het kruipen over de lijn van het vak komt 

- De hond, na het commando “af” buiten de belijning van het vak ligt, de staart niet meegerekend 

2.6 OEFENING RICHTINGAPPORT 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Volg”, “Sta”, (“rechts/links”) “Apport”, “Los”, (“Voet”) 

Bij de richtingscommando’s zijn naast het stemcommando ook handsignalen toegestaan om richting aan te 

geven. 

Uitvoering 

Deelnemer en hond staan op het startpunt met het gezicht richting een markering op een afstand van ca. 5 

meter. De steward legt 2 apporteerblokken uit in een rij met een onderlinge afstand van ca. 10 meter. De 

apporteerblokken moeten goed zichtbaar uitgelegd worden. 

De blokken worden door de steward altijd, voor elke deelnemer, in dezelfde volgorde uitgelegd, van links 

naar rechts of omgekeerd. Dit ondanks het feit welke richting de deelnemer geloot heeft. Een kleine 

markering (geen pion of bolletje) is geplaatst op een afstand van ca. 10 meter van de denkbeeldige lijn waar 

de apporteerblokken worden uitgelegd. Het startpunt ligt dus op ca. 15 meter. Op aanwijzing lopen 

deelnemer en hond in de richting van de markering. Ca. 1–2 meter na de markering krijgt de deelnemer de 

aanwijzing om een keertwending te maken en laat de hond zelfstandig (zonder aanwijzing) staan bij de 

markering. (Dit is dus een sta tijdens volgen). De hond staat in de richting van het startpunt. De deelnemer 

mag niet blijven staan of snelheid verminderen op het moment van het commando. De deelnemer loopt 

terug naar het startpunt. Na ca. 3 s. krijgt de deelnemer de aanwijzing om zijn hond naar het juiste 

apporteerblok te sturen en het blok te laten apporteren. De hond moet het blok op een correcte wijze 

afgeven. 

 

Het richtingscommando en het apporteercommando dienen samen als één bevel te worden gegeven. Indien 

de deelnemer het tweede commando te laat geeft zal dit als een extra commando worden beoordeeld. 

Drie soorten apporteerblokken moeten beschikbaar zijn (max. 450 gram), geschikt voor verschillende rassen. 

De grootte van het apporteerblok moet in verhouding zijn met de grootte van de hond. Maar de deelnemer 

is vrij om de grootte te kiezen. De “will to please”, het tempo en de kortste weg worden mee beoordeeld.  

De blokken kunnen zowel horizontaal als verticaal uitgelegd worden. Zie onderstaande tekeningen. 



RAAD VAN BEHEER – UITVOERINGSREGELS & REGLEMENT FCI-OBEDIENCE 

 

Versie. juli 2022   58 

 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond het apporteerblok 1 keer laat vallen en een extra commando moet worden gegeven 5 pt 

- De hond het apporteerblok laat vallen naast/voor de deelnemer en deze het apporteerblok  

 kan oppakken zonder zich te verplaatsen  5 pt 

- De hond overmatig op het apporteerblok kauwt of bijt 5 pt 

- De hond bij de markering gaat zitten of liggen 2 pt 

- De hond op het apporteerblok kauwt of bijt 2-3 pt 

- De hond het apporteerblok 1 keer laat vallen, doch zelfstandig weer opneemt 3 pt 

- De hond naar het verkeerde blok loopt, met een stop commando doorgestuurd wordt  

 naar het correcte blok en dit apporteert 3 pt 

- De hond naar het verkeerde blok loopt, zonder een stop commando doorgestuurd  

 wordt naar het correcte blok en dit apporteert 2 pt 

- Het apporteerblok valt, door onhandig aanpakken van de deelnemer,   

 nadat het commando “los” is gegeven  3 pt 

- De deelnemer het apporteerblok aanneemt of afpakt van de hond, voordat hiervoor  

 een teken is gegeven 

- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond traag werkt 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- Extra commando’s worden gegeven, per commando 1-2 pt 

(De aftrek voor een extra richtingscommando hangt af van de “druk” en de bereidheid van de hond om het 

commando op te volgen). 
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Er worden geen punten toegekend, indien  

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond de richting wordt getoond (richten) bij het startpunt of de hond wordt aangeraakt 

- De hond extreem op het apporteerblok kauwt of bijt 

- De hond het verkeerde apporteerblok opneemt 

- De hond meer dan 1 lichaamslengte verplaatst bij de markering, voordat de hond naar het blok 

 wordt gestuurd 

Zie ook punt 73 en 74. 

2.7 OEFENING SORTEREN 
Coëfficiënt 3 

Commando’s: “Zoek-(apport)” en “Los”, (“Voet”), (“Blijf”) 

Uitvoering 

De deelnemer staat opgesteld met de hond in de startpositie en “oefening start” wordt aangekondigd. De 

deelnemer ontvangt een houten voorwerp van 10x2x2 cm welke vooraf is gemarkeerd. De deelnemer mag 

het voorwerp ca. 10 seconden met de hand vasthouden. De hond mag in dit stadium het voorwerp niet 

aanraken of eraan ruiken. De deelnemer krijgt de aanwijzing om het voorwerp af te geven en zich om te 

draaien. Een “volg” of “blijf” commando is toegestaan. De deelnemer bepaalt of hij de hond al dan niet laat 

kijken waar de voorwerpen worden uitgelegd. Het voorwerp van de deelnemer wordt, zonder dit aan te 

raken, samen met vijf gelijkvormige voorwerpen op de grond/vloer uitgelegd op ca. 10 meter afstand van de 

combinatie. De vijf overige voorwerpen worden met de hand uitgelegd en dus aangeraakt. De voorwerpen 

worden uitgelegd in een cirkel of in een rechte lijn met een onderlinge afstand van ca. 25 cm. De deelnemer 

krijgt de opdracht om zich om te draaien en de hond het commando te geven om het gemarkeerde 

voorwerp te zoeken en te apporteren. De hond moet het voorwerp van de deelnemer vinden, apporteren en 

afgeven aan de deelnemer volgens de algemene aanwijzingen. De voorwerpen moet uitgelegd worden 

volgens hetzelfde patroon voor alle deelnemers, maar de positie van het voorwerp van de deelnemer mag 

variëren (2, 3, 4, 5). In het geval van een rechte lijn mag het voorwerp van de deelnemer niet liggen in de 

buitenste positie (1 of 6). 

De hond krijgt ca. 30 seconden om te zoeken indien hij actief en gedreven aan het zoeken is. Voor iedere 

deelnemer zijn 6 nieuwe voorwerpen beschikbaar. 

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de “will to please” en de snelheid. Het is toegestaan 

dat de hond het voorwerp eenmaal overpakt om een betere grip te krijgen. Hiervoor mogen geen punten 

worden afgetrokken. 

Er worden géén punten afgetrokken voor het besnuffelen van de voorwerpen/licht aanraken, zolang de 

hond op zoek is naar het gemarkeerde voorwerp. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond 1 keer een verkeerd voorwerp oppakt en vervolgens de juiste brengt 3 pt 

- De hond gering op het voorwerp kauwt of bijt 2-3 pt 

- De hond uitgebreid op het voorwerp kauwt of bijt 5 pt 

- De hond het voorwerp 1 keer laat vallen, doch zelfstandig weer opneemt 3 pt 

- De hond het voorwerp 1 keer laat vallen en een extra commando moet worden gegeven 5 pt 

- De hond het voorwerp laat vallen naast/voor de deelnemer en die 5 pt 

 het voorwerp kan oppakken zonder zich te verplaatsen 

- De deelnemer het voorwerp aanneemt of afpakt van de hond, 

 voordat hiervoor een aanwijzing is gegeven 
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- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- Het voorwerp valt, door onhandig aanpakken van de deelnemer, nadat het commando 3 pt 

 “los” is gegeven 

- De hond traag werkt 

-  De hond bij het zoeken de voorwerpen verplaatst, het juiste voorwerp meermalen   

 besnuffelt om zeker te zijn 0,5-1 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond 2 keer een verkeerd voorwerp oppakt 

- De hond extreem op het voorwerp kauwt of bijt 

- Er commando´s worden gegeven als de hond bij de voorwerpen is 

- De deelnemer het voorwerp door de hond laat aanraken of hieraan laat ruiken voordat het wordt  

 afgegeven 

Zie ook punt 73 en 74. 

2.8 OEFENING POSITIES OP AFSTAND 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Af”, “blijf”, “zit”, “sta”, “af” + handsignalen. 

Handsignalen mogen met 1 of 2 handen gegeven worden. 

Uitvoering 

De deelnemer staat opgesteld met de hond in de startpositie, waarbij de achterkant van de hond een 

gemarkeerde lijn raakt tussen twee markeerpunten. Op aanwijzing wordt de hond af gecommandeerd en 

verlaat de deelnemer zijn hond en stelt zich ca. 10 meter voor de hond op.  

De hond moet zes keer (sta/zit/af) van positie veranderen zonder zich te verplaatsen. De volgorde van de 

aan te nemen posities is voor alle deelnemers gelijk. Mogelijke varianten zijn: ZIT - STA - AF - ZIT - STA - AF of 

STA - ZIT - AF - STA - ZIT – AF. 

Elke positie moet twee keer worden uitgevoerd, de laatste positie is “af”. De steward toont de deelnemer 

gedurende 3 seconden een bord met “tekst of symbool”, in welke volgorde de hond van positie moet 

wisselen. De steward mag, tijdens het tonen van de aanwijzingen, de hond niet zien en blijft minimaal op een 

afstand van 3 meter van de hond. 

Door middel van stem en evt. (KORTE) gelijktijdige hand-/armsignalen instrueert de deelnemer de hond 

welke positie hij moet innemen. De hand-/armsignalen dienen gelijktijdig met het verbale commando te 

worden gegeven. 

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op hoeveel de hond beweegt, de snelheid waarmee de 

hond van positie wisselt, de uitvoering van de positie en hoe goed de hond de positie vasthoudt. Om een 

puntenwaardering te krijgen mag de hond zich in totaal niet meer dan één lichaamslengte van het startpunt 

(in alle richtingen) verplaatsen en moet de hond minimaal 4 keer van positie wisselen. Voor- en 

achterwaartse verplaatsingen worden bij elkaar opgeteld. 

Wanneer de hond, ook bij een tweede commando, de juiste positie niet inneemt wordt de positie 

beschouwd als zijnde gemist. Het is mogelijk om nog punten te scoren voor deze oefening, zelfs indien 

tweede commando’s nodig waren bij 3 of 4 posities, mits de tweede commando’s direct en correct werden 

uitgevoerd en de oefening verder uitmuntend werd uitgevoerd. 
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Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond zich tot en met 1 keer zijn lichaamslengte verplaatst 5 pt 

- De hond twee posities mist 5 pt 

- De hond een positie overslaat en in plaats daarvan de daaropvolgende positie inneemt 5 pt 

- De hond één positie mist of een derde commando nodig heeft om de positie in te nemen 3 pt 

- de hond gaat zitten voordat de deelnemer is teruggekeerd 2 pt 

- Het eerste extra commando’s worden gegeven 2 pt 

- Volgende extra commando’s worden gegeven 1 pt 

- Er sprake is van overmatig stemgebruik 

- Er overdreven of voortdurende hand-/armsignalen worden gebruikt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond zich meer dan één lichaamslengte verplaatst, ongeacht de richting waarin dit plaatsvindt 

- de hond meer dan twee posities mist 

2.9 OEFENING ROND PIONNEN/TON, MET SPRONG OVER HOOGTESPRONG 
Coëfficiënt 3 

Commando’s:“Rond”, “Sta” of “Af” + handsignaal, “Hoog” en “Voet” 

Handsignaal mag gebruikt worden (tezamen met stemcommando) bij dirigeer of bij richting “links/rechts” 

voor de sprong. Voor de stop mogen beide handen worden gebruikt.  

Uitvoering 

De deelnemer moet de hond rond een groep van pionnen/ton sturen (voor de maten en posities, zie 

Appendix 5). Er wordt een gesloten en een open hoogtesprong geplaatst op ca. 15 meter van de 

pionnen/ton met een tussenruimte van 5 m. De hoogte van de hoogtesprongen is maximaal 50 cm.  

Het startpunt is 5-7 m voor de hoogtesprong en (afstand is de keuze van de deelnemer!). 
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De hoogtesprongen zijn in Appendix 1 en 2 beschreven en de uitzetpatronen voor de pionnen/ton in 

Appendix 5.  

De deelnemer staat bij het startpunt (5-7m van de hoogtesprongen) en stuurt de hond op aanwijzing rond de 

groep pionnen/ton. De hond moet bij het rennen om de pionnen/ton een redelijke afstand tot de 

pionnen/ton in acht nemen. Ideaal is niet te krap. Afhankelijk van het ras, kleine tot middelgrote honden ca. 

50 cm, tot grote honden 100 cm zijn redelijke afstanden. Symmetrie en focus om via het midden terug te 

keren naar de deelnemer, worden mede beoordeeld. Na het rennen rond de pionnen/ton geeft de 

deelnemer na ca. 2 meter het “sta/af” commando. De 2 meter denkbeeldige lijn voor de positie mag met 

een markering, tape, krijt of spuitverf aangegeven zijn.  

Toelichting 

Voor de wedstrijd bepaalt de keurmeester welke positie na het rennen rond de pionnen/ton ingenomen 

moet worden, “sta of af”. Tevens wordt voor de wedstrijd of tijdens deze oefening door de deelnemer 

(blind) geloot welke hoogtesprong (open of gesloten) uitgevoerd moet worden. De deelnemer hoort pas na 

het innemen van de positie na het rennen rond de pionnen/ton welke hoogtesprong hij/zij geloot heeft. De 

steward geeft aan “open of gesloten én commando”. De deelnemer geeft dan het commando om de hond 

over de gekozen hoogtesprong te laten springen. Het is toegestaan om een ‘hoog’ commando te geven 

direct bij het verlaten van de stop.  

Puntenaftrek kan volgen, indien 

-  De hond traag werkt 1-5 pt 

-  De hond stopt voor bij de pionnen te zijn, opnieuw sturen en wel rond pionnen 3 pt 

-  De hond wel rond de pionnen gaat maar stopt zonder commando 3 pt 

-  De hond gaat naar foute hoogtesprong, stop- en correctiecommando (2),  

 tussen de pionnen door rent, 3x lichaamslengte nodig heeft bij positie  3 pt 

-  De hond anticipeert 2-4 pt 

-  De hond 1 of meer pionnen aanraakt 1-3 pt 

-  De hond 1 of meer pionnen omver loopt 2-3 pt 

-  Extra commando, foute positie, hoogtesprong aantikken, ligger open hoogtesprong valt, 

 vertraagt voor commando 2 pt 

-  Corrigeren foute hoogtesprong zonder stopcommando, extra dirigeren 1-2 pt 

-  De hond geen directe lijn richting pionnen volgt, te dicht bij de pionnen, niet symmetrisch of  

              slingert 0,5-2 pt 

 

 

Er worden geen punten toegekend, indien 

-  De hond niet rond de pionnen/ton gaat na 3e commando 

-  De hoogtesprong (open/gesloten) omver gelopen wordt 

-  De hond zich afzet op de hoogtesprong 

-  De hond over 1 van de hoogtesprongen springt voor het rennen rond de pionnen/ton,   

 richten van de hond en of de hond aanraken na aanvang oefening  

2.10 OEFENING ALGEMENE INDRUK 
Coëfficiënt 2 

 

Uitvoering 

Essentieel bij de beoordeling van de algemene indruk zijn de “will to please” en de mate waarin de hond de 

gegeven commando’s opvolgt. Accuratesse en correctheid van werken zijn belangrijk, evenals de natuurlijke 

beweging van deelnemer en hond.  
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Om een hoog aantal punten te behalen moeten deelnemer en hond werken als een team, wederzijds plezier 

uitstralen om samen te werken en sportief gedrag vertonen.   

De activiteiten gedurende en tussen de oefeningen beïnvloeden de score van de algemene indruk. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

-  de hond ongecontroleerd de deelnemer verlaat gedurende of tussen de oefeningen 

 (ook na slechts één keer), maar wel in de ring blijft én op 1e commando terugkomt  5 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- de hond ongecontroleerd de deelnemer verlaat gedurende of tussen de oefeningen 

 (ook slechts één keer), maar wel in de ring blijft én niet reageert op 1e commando 

- de hond de ring bevuilt, bovendien volgt diskwalificatie 

- de hond de ring ongecontroleerd verlaat, bovendien volgt diskwalificatie 

Een hond die gedurende oefening 2.1, deelnemer uit zicht, de ring verlaat en naar de deelnemer gaat wordt 

niet gediskwalificeerd. Oefening 2.1 is 0 pt en algemene indruk is 5 pt. Deelnemer mag wel het programma 

verder afmaken. 

Aanvullende informatie: zie punt 75. 

De behaalde punten Algemene indruk zijn, indien er met meer dan 1 keurmeester gekeurd wordt het 

gemiddelde aantal punten. Wanneer 1 keurmeester een reglementaire 0 score heeft gegeven geldt niet het 

gemiddelde aantal punten maar blijft de eindscore 0. 

Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester. 
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PROGRAMMA OBEDIENCE KLASSE 3 

 Oefening Coëfficiënt  Punten  
1 2 minuten zitten uit zicht 2  20  
2 1 minuut liggen met komen op bevel 2  20  
3 Los volgen 4  40  
4 Posities tijdens het volgen 3  30  
5 Komen met Zit, Sta of Af  3  30  
6 Vooruit sturen met richting, af en aansluiten 4  40  
7 Apport met richting 3  30  
8 Om pionnen/ton sturen en richtingapport over de hoogtesprong 4  40  
9 Sorteren 3  30  

10 Posities op afstand 4  40  

  32  320  

3.1 OEFENING 2 MINUTEN ZITTEN UIT ZICHT 
Coëfficiënt 2  

3.2 OEFENING 1 MINUUT LIGGEN MET KOMEN OP BEVEL 
Coëfficiënt 2 

Commando’s: “zit”, “blijf”, “af” en/of handsignaal, “hier” 

Uitvoering 

De oefeningen 3.1 en 3.2 zijn gecombineerd. De punten worden voor elk onderdeel apart gegeven. 

Oef 3.1/deel 1: Zitten in de groep gedurende 2 minuten 

Oef 3.2/deel 2: Liggen in de groep gedurende 1 minuut en komen 

De beoordelingen worden, voor beide oefeningen afzonderlijk getoond, aan het eind van het tweede deel 

van de oefening. 

De oefening start nadat alle combinaties van de groep in een rij staan opgesteld met een tussenruimte van 

ca. 4-5 meter, honden in de startpositie en de aankondiging van de steward “oefening start”. Oefening 3.1 

eindigt nadat de deelnemers terug zijn in de ring, opgesteld staan voor hun hond op een afstand van ca. 10 

meter en de steward aankondigt “einde oefening”. Deel 2, oefening 3.2 start aansluitend aan het eerste deel 

van de oefening. 

De combinaties staan naast elkaar in een rechte lijn opgesteld met een tussenruimte van ca. 4-5 meter, de 

honden zittend naast de deelnemers. De deelnemers verlaten hun hond, op aanwijzing, gedurende 2 

minuten naar een plaats buiten het gezichtsveld van de hond. De tijd begint nadat alle deelnemers uit zicht 

zijn. Wanneer de 2 min. verstreken zijn, lopen de deelnemers op aanwijzing terug en stellen zich op in de 

ring. Op aanwijzing begeven zij zich tot op een afstand van ca. 10 meter voor de hond. 

Deel 1 eindigt en deel 2 start direct. 

De steward start het tweede deel van de oefening met de aankondiging “deel 2 start”. De hond is in een 

zittende positie. Deelnemers van honden die een andere positie hebben aangenomen dan zit, mogen hun 

hond op aanwijzing van de steward een commando geven om te gaan zitten. Voor het eerste commando 

worden geen punten in mindering gebracht. 

Op aanwijzing geven de deelnemers om beurten de hond het commando te gaan liggen van links naar 

rechts. De honden blijven gedurende 1 minuut liggen, waarna ze op aanwijzing de hond van rechts naar 

links, roepen. Het roepen geschiedt op aanwijzing van de steward en de steward loopt uitsluitend naar de 

volgende hond nadat de hond in de startpositie naast de deelnemer zit. 
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Luide commando’s kunnen de andere honden storen en leiden tot puntenaftrek. 

De groep bestaat uit minimaal 3 honden en maximaal 4. In geval dat er slechts 5 teams zijn in deze klasse, 

kan de groep bestaan uit 5 teams.  

De keurmeester bepaald waar deelnemers van honden die deel 2 niet hebben uitgevoerd of de hond niet 

wensen te roepen zich opstellen en te gedragen hebben. 

Indien de hond zijn positie wijzigt nadat deel 2 is gestart, bijvoorbeeld van zit naar sta of gaat liggen, is het 

niet meer toegestaan om deze positie te corrigeren.  

Het is toegestaan dat de hond zijn kop draait om rond te kijken en de hond mag interesse tonen als er 

afleiding of geluiden in of buiten de ring zijn. Deze bewegingen mogen geen blijk geven van onrust of angst. 

Indien een hond opstaat en naar een andere hond toegaat, zodanig dat er kans is op een confrontatie, wordt 

de oefening afgebroken. Vervolgens wordt de oefening opnieuw uitgevoerd met uitzondering van de hond 

welke de storing heeft veroorzaakt. 

De oefeningen 3.1 en 3.2 worden uitgevoerd als één oefening en het is daarom niet toegestaan om tussen 

de oefeningen de hond te belonen of op enigerlei wijze te communiceren met de hond. 

Het is aan te bevelen dat de ring een gesloten geheel is (geen buitenstaanders behalve medewerkers 

toegestaan) gedurende de oefening. Tijdens een EK of WK competitie is dit een verplichting. 

Deel 1 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond gaat staan of liggen op het moment dat de deelnemers staan opgesteld in de ring 5 pt 

- De hond onrustig is, blaft of piept 1-2 keer 1-2 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond zijn positie wijzigt in deel 1 (bijvoorbeeld gaat liggen of staan) 

- De hond constant blaft, jankt of piept 

Deel 2 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond naar de deelnemer komt op commando van een ander 4 pt 

- De hond ligt op het moment waarop de honden af gecommandeerd worden 3 pt 

- De hond een extra commando krijgt om naar de deelnemer te komen 3 pt 

- Als de hond “flat” ligt 3 pt 

- Extra commando’s worden gegeven om de hond te laten zitten bij de start van deel 2 2 pt

 (1 commando is toegestaan zonder puntenaftrek) 

- De hond staat op het moment waarop de honden af gecommandeerd worden 2 pt 

- De hond gaat liggen op het commando van een ander 2 pt 

- De hond onrustig is, blaft of piept 1-2 keer 1-2 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond niet in een zittende positie is bij de start 

- De hond niet op commando gaat liggen 

- De hond zijn positie wijzigt tijdens de 1 minuut periode 

- De hond naar de deelnemer komt zonder commando 

- De hond constant blaft, jankt of piept 

Deel 1 en 2 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond meer dan éénmaal zijn lichaamslengte kruipt of loopt 
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3.3 OEFENING LOS VOLGEN   
Coëfficiënt 4 

3.4 OEFENING POSITIES TIJDENS VOLGEN 
Coëfficiënt 3 

De oefeningen 3.3 “los volgen” en 3.4 “Posities tijdens volgen” zijn gecombineerd. De oefening start met ‘los 

volgen”. De “Posities tijdens volgen” zijn in het volgparcours geïntegreerd. De posities kunnen gevraagd 

worden vanuit normale of versnelde pas.  

Het moet duidelijk zijn wanneer de 3.4 oefening, “posities tijdens volgen” start. Dit dient te starten vanuit 

een stop/hond in de startpositie naast de deelnemer. Er zijn 2 verschillende varianten in oef. 3.4:  

-  1 terug naar de hond/de hond in het volgparcours meenemen 

-  2 de hond vanuit positie roepen. 

Beide vormen moeten in het parcours getoond worden. 

Voor alle honden geldt dat hetzelfde parcours uitgevoerd wordt.  

Het totale programma 3.3 én 3.4 kent een maximale tijdsduur van 4,5 minuten! 

3.3  LOS VOLGEN 

Commando “Volg” 

De oefening wordt beoordeeld in verschillende tempi, normale, langzame en versnelde pas, gecombineerd 

met hoeken, keertwendingen en stoppen. De hond wordt ook beoordeeld als de deelnemer twee of drie 

stappen in verschillende richtingen doet vanuit de startpositie en als de deelnemer kwartslagen maakt en 

keertwendingen vanuit de startpositie. De hond wordt ook beoordeeld in het achterwaarts volgen van zo’n 5 

tot 10 meter inclusief een kwartslag naar links of rechts. De ringsteward geeft aan wanneer er begonnen 

wordt, wanneer de kwartslag gemaakt moet worden en wanneer de deelnemer de eindpositie moet 

innemen. Het pad naar achteren moet egaal en veilig te lopen zijn. De ringsteward moet enkele markeringen 

buiten het veld hebben zodat het achterwaarts volgen goed uitgevoerd kan worden.  

Achterwaarts lopen: 

 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

-  De hond traag werkt 2-5 pt 

-  De hond/deelnemer traag werkt 2-4 pt  

-  De hond niet parallel loopt, scheef loopt, leunt, hindert 1-3 pt 

-  De deelnemer/hond vertraagt bij wendingen, niet correct achterwaarts loopt 1-2 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

-  De hond grotendeels 2 – 3m achter de deelnemer loopt 

-  De hond de ring verlaat/bevuilt 
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3.4 POSITIES TIJDENS VOLGEN  

Commando’s:  “Volg”, “Sta”/”Zit”/”Af”, “Hier”, “Volg” 

Geen handsignalen. 

De oefening begint vanuit een startpositie en de ringsteward geeft duidelijk aan “start oefening 3.4” of “start 

posities tijdens het volgen”. De oefening wordt uitgevoerd zoals de bijgevoegde figuren laten zien. Het 

innemen van de posities kan op elk moment tijdens de volgoefening geïntegreerd worden, maar de posities 

moeten dan wel achter elkaar worden uitgevoerd met steeds kort volgen tussendoor (4 – 5 meter). Eén van 

de posities moet een “komen op bevel” zijn.  

De keurmeester bepaalt voor de wedstrijd welke twee van de drie posities (sta, zit, af) uitgevoerd moeten 

worden en in welke volgorde, wat het schema is en tijdens welke positie het komen op bevel uitgevoerd 

wordt.  

De deelnemers worden voor de wedstrijd op de hoogte gebracht over welke twee posities moeten worden 

ingenomen en wat het schema is. De gehele oefening wordt uitgevoerd d.m.v. instructie van de steward. De 

details van de oefening, de keertwendingen van de deelnemer, het tempo van de deelnemer voor en na het 

verlaten van de hond in een positie, moet duidelijk worden doorgegeven. Doorgaans loopt de deelnemer in 

normale pas voor en nadat de hond de positie heeft ingenomen. Versnelde pas mag ook  maar wordt 

aangeraden alleen te gebruiken tijdens kampioenschappen of soortgelijke wedstrijden.   

De posities, de volgorde van de posities en het schema zijn voor elke deelnemer hetzelfde. 

Als de deelnemer gestopt is met de hond in de startpositie naast zich geeft de ringsteward aan dat oefening 

3.4 begint. De deelnemer start op instructie van de ringsteward. Na volgen in gewone pas (of versnelde pas) 

na ongeveer 4 – 5 meter geeft de ringsteward de instructie aan de deelnemer de hond zijn eerste positie 

(sta, zit, af) te laten innemen waarna de deelnemer doorloopt in normale pas (versnelde pas). Nadat de 

deelnemer de hond heeft verlaten, kan de deelnemer gevraagd worden tijdens het lopen een linkerwending, 

rechterwending, keertwending en/of een stop te maken, of de hond te laten aansluiten, of een combinatie 

van dit alles. Het parcours zonder hond mag niet onnodig lang zijn.  

Alternatieven nadat de hond een positie heeft ingenomen zijn:  

- Terugkeren naar de hond en de hond volgend meenemen. 

- Een komen op bevel/aansluiten 

- Of in omgekeerde volgorde. 

Terugkeren naar de hond. 

De deelnemer loopt weg bij de hond in rechte lijn voor ongeveer 4-5 meter, de deelnemer keert om en op 

instructie van de ringsteward stopt de deelnemer, keert en passeert de hond links op circa 0,5 meter en 

loopt weer door voor 2-3 meter, de deelnemer keert op instructie van de ringsteward, loopt naar de hond. 

Als de deelnemer naast de hond stopt, geeft hij het commando voor de startpositie of de deelnemer neemt 

de hond volgend mee.  

De deelnemer loopt weg bij de hond in rechte lijn voor ongeveer 4-5 meter, waarna de deelnemer op 

instructie van de ringsteward linker of rechter wendingen of keertwendingen maakt en terugloopt naar de 

hond en vervolgens zoals beschreven onder 1.1.  

De hond roepen. 

De deelnemer verlaat de hond, en loopt 4- 5 meter in een rechte lijn door, stopt en keert op instructie van 

de ringsteward. Daarna keert en stopt de deelnemer nogmaals op instructie van de ringsteward. De 

deelnemer krijgt het commando de hond naar zich toe te roepen. Handsignaal geeft aftrek. Zodra de hond in 

de startpositie zit zegt de ringsteward “einde oefening”, “start van het volgprogramma/oefening 3”, waarna 

het volgprogramma zich vervolgt.  
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De deelnemer verlaat de hond en loopt in een rechte lijn door. Op instructie van de ringsteward maakt de 

deelnemer linker- en rechterwendingen en keertwendingen. De deelnemer mag alle kanten op worden 

gestuurd, ook achter de hond wanneer het commando voor komen op bevel wordt gegeven. Na het 

aansluiten van de hond blijft de deelnemer gewoon doorlopen. Op instructie van de ringsteward stopt de 

deelnemer met lopen. Op instructie van de steward wordt aangegeven of het programma verder gaat of 

stopt.   

Het komen op bevel kan op verschillende manieren plaatsvinden zodat de deelnemer bijv.: 

- Een stop maakt en een keertwending op de plaats waardoor een gewone komen op bevel 

 plaatsvindt. 

- Door blijft lopen waardoor een aansluiten volgt zoals het roepen uit het vak. 

- Een keertwending maakt, langs de hond loopt en dan de instructie krijgt voor het roepen. 

Indien de deelnemer stilstaat op het moment van roepen, mag de hond zijn startpositie innemen als bij 

andere oefeningen, direct naast of eerst voor zittend. Als de hond van achteren komt, is er geen keuze en 

moet het er vloeiend en correct uitzien. Hetzelfde geldt indien de deelnemer in beweging is en de hond van 

voren komt. Het geheel moet er naadloos uitzien. 

De ringsteward kondigt de posities tijdens het volgen aan. De ringsteward instrueert de deelnemer wanneer 

de oefening begint, wanneer de deelnemer het commando zit/sta/af moet geven aan zijn hond, welke route 

de deelnemer moet lopen, wanneer een linker en rechter wending genomen moet worden, wanneer een 

keertwending, wanneer de hond op bevel moet komen en wanneer de deelnemer moet stilstaan.  

De steward moet duidelijk aan de deelnemer aangeven of hij de hond moet meenemen en het volgen 

continueert, passeert en de hond in positie laat of stopt naast de hond.  

De posities eindigen altijd met een kort stukje volgen en halthouding. 

Steward commando’s 

- “Einde volgen, start posities, 1e positie Sta met roepen, 2e positie Af” 

- “Einde posities, start of vervolg Volgen” 

- “Einde posities, Oef Volgen start of wordt vervolgd” 

- “Einde beide oefeningen” 

Het is belangrijk dat de steward duidelijk aangeeft of de deelnemer bij passeren van de hond deze in de loop 

mee moet nemen of zonder hond moet doorlopen. 

De hond mist een positie indien:  

- Een verkeerde positie wordt ingenomen 

- De hond het gegeven commando inneemt na één lichaamslengte 

- De hond positie wijzigt 

- De deelnemer een 2e commando nodig heeft 

- De hond zich meer dan één lichaamslengte verplaatst. 

- De hond start/al aansluit voor een commando wordt gegeven. 

- De deelnemer sterke handsignalen dan wel sterke lichaamstaal gebruikt om de hond een positie te 

 laten uitvoeren. 

- Een extra commando bij een positie wordt gegeven.  

Als de hond een positie niet uitvoert, de positie niet heeft ingenomen voor de deelnemer 4 meter heeft 

afgelegd, een wending heeft gemaakt, is gestopt en is gekeerd, dan is de oefening onjuist uitgevoerd. 

De oefening is onjuist uitgevoerd als de hond uit de positie gaat en naar de deelnemer gaat voor de hond 

een commando heeft gekregen.  
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Voorbeelden van posities tijdens volgen: 

 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

-  Bewegen, traag werken, slecht volgwerk, slechte posities, inwerken, hand- of lichaamssignalen,  

 fout parcours 1-5 pt 

-  De hond (2 commando’s) niet reageert op het roepen 4 pt 

-  1 foute positie, roepen niet correct  3 pt 

 

Er worden geen punten toegekend, indien 

-  De hond niet stopt binnen 3 keer lichaamslengte of geheel niet stopt 

-  De hond niet stopt bij een positie of voordat de deelnemer gekeerd is 

-  De hond de positie verlaat, naar de deelnemer toe gaat 

-  Extra commando bij een positie 

-  2 posities mist 

 

3.5 OEFENING KOMEN MET STA, ZIT OF AF   
Coëfficiënt 3  

Commando´s: “Af”, (“sta”/”zit”/“af“) “hier” (3 keer) 
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Het gebruik van een stemcommando is verplicht. De commando’s mogen gecombineerd worden met een 

handgebaar (1 of 2 handen). 

De in te nemen posities (2 van de 3) worden voor de wedstrijd door de keurmeester bepaald en gelden voor 

alle deelnemers. 

De hond wordt af gecommandeerd op de daartoe aangewezen plaats. De deelnemer verwijdert zich ca. 30-

35 meter van de hond in de aangegeven richting. Op aanwijzing mag de deelnemer de hond roepen. Op ca. 

1/3 van de afstand geeft de deelnemer de hond het bevel de gevraagde positie in te nemen. Op aanwijzing 

mag de  deelnemer de hond opnieuw roepen. Op ca. 2/3 van de afstand geeft de deelnemer het bevel de 

gevraagde tweede positie in te nemen.  

Na de tweede stop volgt opnieuw de aanwijzing om de hond te roepen. Er worden alleen aanwijzingen 

gegeven om de hond te roepen. De deelnemer geeft de stop commando’s zelfstandig ter hoogte van de 

markeringen. Verbale commando’s en hand-/armsignalen mogen worden gemengd, stemcommando is 

verplicht! Alle stemcommando’s moeten duidelijk gegeven worden. De stemcommando’s en 

hand/armsignaal moeten gelijktijdig gegeven worden. De hand/armsignalen moet kort zijn en mogen niet 

langer duren dan stemcommando’s. De hond zijn naam mag gecombineerd worden bij het roepen. Naam en 

commando mogen samen worden gebruikt, het mag niet de indruk geven van twee aparte commando’s. 

Toelichting 

Het is belangrijk dat de hond vlot reageert op de gegeven commando’s. De hond moet bewegen met een 

goede snelheid en zijn tempo vasthouden, op zijn minst een snelle draf, het ras in aanmerking genomen. De 

hond dient de commando’s direct op te volgen. In de beoordeling moet de snelheid van de hond worden 

meegenomen. Enige tolerantie is bij snelle honden op z´n plaats, echter niet voor trage honden. Om volle 

punten te behalen (voor een stop) mag de hond niet meer dan één lichaamslengte doorlopen vanaf het 

moment van het commando. Om  punten te krijgen (voor een stop) dient de hond binnen drie 

lichaamslengten de stop uit te voeren. Een derde “hier” commando bij een enkele positie resulteert in een 

onvoldoende uitgevoerde oefening. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

-  De hond geen poging doet om te stoppen op één van de posities 5 pt 

- De hond een positie mist, stopt na 3x lichaamslengte 3 pt 

- De hond één van beide posities fout inneemt 2 pt 

- De hond de eerste (=AF) positie wijzigt, 2e hier commando bij de start; 2 pt 

- De hond bij een stop “doorglijdt” 

-  De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- Extra commando’s worden gegeven 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- De hond traag komt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond de verlangde 2 posities niet inneemt 

- De hond de posities in een verkeerde volgorde uitvoert 

- De hond zich meer dan één lichaamslengte verplaatst voordat het eerste commando is gegeven 

- Een 3e hier commando moet worden gegeven bij de eerste keer roepen of na één van de stop 

 commando’s 

3.6 OEFENING VOORUIT STUREN MET RICHTING, AF EN AANSLUITEN 
Coëfficiënt 4 

Commando´s: “Vooruit”, “sta”, “rechts/links”, “sta”,  “af”, “ hier”. 
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Stemcommando is verplicht, handsignalen mogen gelijktijdig gegeven worden om de hond richting te geven 

(niet bij de start van de oefening) alsmede bij het “sta” en “af” commando. 

Uitvoering 

Voordat de oefening start dient de deelnemer aan de keurmeester aan te geven of de hond eerst gaat staan 

in het vak of direct gaat liggen. 

De hond wordt in een rechte lijn naar een cirkel gestuurd ca. 10 meter van het startpunt en krijgt het 

commando te blijven staan. De hond moet de sta positie innemen binnen een cirkel met een radius van 2 

meter. De cirkel is minimaal gemarkeerd op acht punten met korte lijnen van kalk, tape o.i.d. of de gehele 

cirkel is getekend. Het middelpunt van de cirkel wordt niet gemarkeerd.  

Als de hond ca. 3-4 seconden in de cirkel (of op de lijn) staat stuurt de deelnemer op aanwijzing van de 

steward de hond, in een rechte lijn, naar het vak van 3 x 3 meter, op ca. 25 meter afstand van het startpunt. 

De buitenzijde van cirkel en vak moeten minimaal ca. 3 meter van de buitenzijde van de ring worden 

geplaatst. De hoeken van het vak wordt gemarkeerd door pionnen (ca. 10-15 cm hoog). Zichtbare lijnen 

(door lint  2-3 cm breed, tape of kalklijnen) verbinden de pionnen aan de buitenzijde. De kleur van pionnen 

en lint zijn vrij, maar dienen contrasterend te zijn t.o.v. de ondergrond. 

Speciaal bij kampioenschapswedstrijden dient de organisatie te zorgen er dat geen “dubbele handling” 

mogelijk is.   

Uitvoering 

Wanneer de hond in het vak is aangekomen, geeft de deelnemer de hond het commando “sta” of “af”. Dit 

wordt niet als extra commando aangemerkt. De hond dient in het geval van een “sta” ca. 3 sec correct en 

stabiel te staan, aansluitend moet de deelnemer uit eigener beweging de hond laten liggen. 

Op aanwijzing, loopt de deelnemer recht naar de hond toe. Op ca. 2 meter voor de hond (deelnemer loopt 

echter nimmer door het vak), krijgt de deelnemer het bevel links- of rechtsaf te slaan, na circa 10 meter 

krijgt de deelnemer nogmaals het bevel links- of rechtsaf te slaan in de richting van het startpunt. Na circa 10 

meter krijgt hij het bevel de hond  te roepen ondertussen doorlopend naar het startpunt. 

De hoek tussen de lijn van het startpunt naar het middelpunt van de cirkel en van dit middelpunt naar het 

vak is 90°. (zie afbeelding) 
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Toelichting 

De bereidheid van de hond om de richting en commando’s op te volgen, snelheid van de hond en rechte 

lijnen worden in de beoordeling meegenomen. 

Om 10 punten te behalen, mogen niet meer dan zes commando’s worden gebruikt tijdens de oefening. Het 

zesde commando kan/mag het “sta” commando in het vak zijn. De hond moet de commando’s opvolgen 

(indien een sta commando in het vak is gegeven). Een alternatief is om alleen het “af” commando te 

gebruiken (geen sta) in het vak, dan zijn slechts vijf commando’s toegestaan.  

Wanneer de hond gaat liggen buiten het vak zijn geen extra commando´s meer toegestaan. 

Om punten te behalen, moet de hond volledig, (uitgezonderd de staart) in het vak liggen. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

Cirkel 

-  De hond zit/ligt op de lijnmarkering, correctie positie sta in de cirkel 4 pt 

-  De hond volledig staat in de cirkel maar op de lijn   0,5-3 pt 

-  De hond anticipeert, staat zonder commando 3 pt 

-  De hond staat met 3 poten uit de cirkel (1 poot in de cirkel)  3 pt 

-  De deelnemer dit corrigeert, de hond commando correct uitvoert, in de cirkel staat 2 pt 

-  De hond volledig buiten de cirkel staat, na correctie, volledig in de cirkel 2 pt 

-  Een 2e correctiecommando om de hond in cirkel te krijgen 2 pt 

-  De hond in de cirkel gaat zitten of liggen 2 pt  

-  De hond staat met 3 poten in de cirkel 1 pt 

Vak 

-  De hond anticipeert, positie inneemt zonder commando 3 pt 

-  De hond positie wisselt na de 2e wending, voor het roepen         3 pt 

-  De hond in het vak kruipt, net te vroeg start (op commando steward) 2-3 pt 

-  De hond stopt correct maar op de lijn, correctiecommando nodig   2 pt 

-  De hond een foute positie inneemt           2 pt 

-  Er een extra commando gegeven wordt 2 pt 

-  De hond de sta positie niet duidelijk inneemt 1-2 pt 
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-  De hond gaat via de zijkant van het vak 0,5-1pt 

Algemeen  

- De hond traag beweegt, het ras in aanmerking genomen 3-4 pt 

-  Er overdreven actie (lichaamsbeweging) is van de deelnemer 2 pt 

- Er een handsignaal wordt gegeven als de hond naast de deelnemer is 2 pt 

- De hond scheef naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond traag en/of slordig aansluit 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De hond buiten de cirkel gaat zitten of liggen 

- De hond buiten het vak gaat liggen 

- De hond zijn positie in het vak wijzigt, voordat de deelnemer de tweede wending heeft gemaakt 

- De hond het vak verlaat voordat de steward commando heeft gegeven en hij geroepen wordt 

- Bij een 3e extra commando’s (volg, sta of af) worden gegeven 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond voor of tijdens de oefening wordt “gericht” naar het vak 

3.7 OEFENING APPORT MET RICHTING  
Coëfficiënt 3 

Commando´s: “Vooruit”, “sta”, “rechts/links/midden”, “apport” en “los”. 

Stemcommando’s zijn verplicht. Bij het richting sturen van de hond is gelijktijdig ook één handgebaar 

toegestaan. Indien het middelste apport geloot is, is het toegestaan om richting aan te geven met beide 

handen. Ook een kort knikje is toegestaan bij het sturen naar het middelste apport.  

Uitvoering 

Drie houten apporteerblokken worden op één lijn met circa 5 meter tussenruimte uitgelegd. Het startpunt is 

ca. 20 meter van de middelste apporteerblok. 

Welk apporteerblok geapporteerd moet worden wordt vooraf blind geloot. Het kan rechts/links/midden zijn.  

De hond wordt in een rechte lijn vooruit gestuurd. Vanaf het startpunt is er een denkbeeldige lijn op 10 

meter. Deze denkbeeldige lijn is aan weerzijden gemarkeerd met tape/kalk/pionnen. 

De hond dient deze lijn te passeren en krijgt dan een commando te blijven staan. De hond moet de sta 

positie innemen, de plaats is een vrije keuze tussen de 10m lijn en het middelste blok.  

Na ca. 3 seconden krijgt de deelnemer de aanwijzing om de hond, naar het vooraf gelote apporteerblok 

(links/rechts/midden) te zenden en te laten apporteren.  

Het dirigeer commando (rechts/links/midden) en het apportcommando moeten gelijktijdig worden gegeven. 

Een laat gegeven apportcommando wordt beoordeeld als een tweede commando. De hond dient het 

apporteerblok correct af te geven. 

Nadat is geloot, worden de 3 apporteerblokken uitgelegd, minimaal ca. 3 meter van de buitenzijde van de 

ring. De apporteerblokken worden altijd of van links naar rechts of van rechts naar links uitgelegd. Voor elke 

deelnemer in de zelfde volgorde. 

Gedurende deze handeling staan deelnemer en hond op het startpunt, met het gezicht naar het middelste 

apporteerblok opgesteld, op een afstand van ca. 20 meter. Drie soorten apporteerblokken moeten 

beschikbaar zijn (max. 450 gram), geschikt voor verschillende rassen. De grootte van het apporteerblok moet 

in verhouding zijn met de grootte van de hond. Maar de deelnemer is vrij om de grootte te kiezen. 
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Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op dirigeerbaarheid, snelheid en het nemen van de 

kortste weg naar het apporteerblok.  

Om een puntenwaardering te krijgen dient de hond te blijven staan na de denkbeeldige lijn van 10m, waarbij 

de plaats vrij is zolang deze tussen de 10m lijn en het middelste blok is.  

Het is toegestaan dat de hond het apporteerblok eenmaal overpakt om een beter grip te krijgen. Hiervoor 

mogen geen punten worden afgetrokken. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond op het apporteerblok kauwt of bijt 3 pt 

- De hond naar het verkeerde apporteerblok loopt, op commando stopt en naar 3 pt 

 het goede apporteerblok wordt gedirigeerd 

- De hond naar het verkeerde apporteerblok loopt, zonder stopcommando naar het 2 pt 

 goede apporteerblok wordt gedirigeerd 

- De hond overmatig op het apporteerblok kauwt of bijt 5 pt 

- De hond het apporteerblok laat vallen naast/voor de deelnemer en deze het apporteerblok 5 pt

 kan oppakken zonder zich te verplaatsen 

- De hond het apporteerblok 1 keer laat vallen en een extra commando moet worden gegeven 5 pt 

- De hond het apporteerblok 1 keer laat vallen, doch zelfstandig weer opneemt 3 pt 

- De deelnemer het apporteerblok aanneemt of afpakt van de hond, voordat hiervoor een 

 aanwijzing is gegeven 

- Het apporteerblok valt, door onhandig aanpakken van de deelnemer, nadat het commando 3 pt 

 “los” is gegeven 

- Extra commando’s worden gegeven 1-2 pt 
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- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond traag werkt 

- De hond tegen de deelnemer botst 

(De aftrek voor een extra richtingscommando hangt af van de “druk” en de bereidheid van de hond om het 

commando op te volgen). 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond de richting wordt getoond (richten) bij het startpunt. Dit wordt beoordeeld als aanraken 

 van de hond 

- De hond extreem op het apporteerblok kauwt of bijt 

- De hond het verkeerde apporteerblok opneemt 

- De hond het apporteerblok 2 keer laat vallen 

-  De hond in het geheel niet stopt 

-  De hond zich meer als 1 keer lichaamslengte verplaatst na de stop en voor het apport commando 

-  De hond stopt ná de lijn van de apporteerblokken 

3.8 OEFENING OM PIONNEN/TON STUREN EN RICHTINGAPPORT OVER DE HOOGTESPRONG 
Coëfficiënt 4 

Commando’s: “Rond”, “Sta/zit/af”  – “rechts/links+apport” – “Hoog”, “los”, (“Voet”) 

Stemcommando is verplicht, bij het richting sturen (links/rechts) of correctie is gelijktijdig een 

hand(en)gebaar toegestaan. Voor de stop mogen beide handen worden gebruikt.  

De attributen dienen geplaatst te zijn voor aanvang van de oefening, de deelnemer mag het plaatsen van de 

attributen niet zien. 

Bij internationale/kampioenschapswedstrijden zijn alleen pionnen toegestaan. 

Beschrijving 

Voor aanvang van de wedstrijd bepaald de keurmeester welke positie moet worden uitgevoerd op de 

terugweg, nadat de hond rond de pion is gelopen (Sta/zit/af). De gekozen positie is voor alle deelnemers 

gelijk. De deelnemer loot vooraf de richting (links/rechts) waar de hond gaat apporteren en over de 

hoogtesprong terugkomt. Dit bepaald dus tevens of de hond terugkomt over de open of gesloten 

hoogtesprong. De gelote richting blijft onbekend voor de deelnemer.  

De deelnemer hoort pas na het innemen van de positie na het rennen rond de pionnen welke hoogtesprong 

hij/zij geloot heeft. De steward geeft aan “open of gesloten én commando”. De deelnemer geeft dan het 

commando om de hond te laten apporteren en over de opgedragen hoogtesprong te laten springen. 

De apporteerblokken worden gedurende de gehele wedstrijd in dezelfde volgorde uitgelegd (van rechts naar 

links of van links naar rechts), onafhankelijk van welk apporteerblok moet worden geapporteerd. 

Drie  soorten apporteerblokken moeten beschikbaar zijn (max. 450 gram), geschikt voor verschillende 

rassen. De grootte van het apporteerblok moet in verhouding zijn met de grootte van de hond. Maar de 

deelnemer is vrij om de grootte te kiezen. 

Een groep pionnen (3 - 6)/ton (40 – 50 cm hoogte) wordt geplaatst op een afstand van ca. 15 m  van de 

hoogtesprongen (zie tekening). Twee hoogtesprongen (één open met ligger en één gesloten met planken) 

zijn geplaatst 5-7m meter vanaf het startpunt met een tussenruimte van 5 meter van elkaar. 

De hoogte van de hoogtesprongen is maximaal 60 cm. 

Het startpunt is aan de deelnemer, tussen de 5 á 7m van de hoogtesprongen. De apporteerblokken worden 

6m van de hoogtesprongen uitgelegd. 
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Uitvoering 

De deelnemer staat met zijn hond opgesteld op het startpunt, op een afstand van 5 – 7m van de 

hoogtesprongen (deelnemers keuze). De steward kondigt de start van de oefening aan, waarna de 

apporteerblokken worden uitgelegd, ca. 6 meter achter de hoogtesprong. Op aanwijzing stuurt de 

deelnemer zijn hond rond de pion. De hond moet bij het rennen om de pionnen/ton een redelijke afstand 

tot de pionnen/ton in acht nemen. Ideaal is niet te krap. Afhankelijk van het ras, kleine tot middelgrote 

honden ca. 50 cm, tot grote honden 100 cm zijn redelijke afstanden. Symmetrie en focus om via het midden 

terug te keren naar de deelnemer, worden mede beoordeeld. 

 

Nadat de hond juist rond de groep pionnen/ton is gelopen en op de terugweg richting deelnemer is, 

ongeveer 2m, maar niet voorbij de denkbeeldige lijn waar de apporteerblokken zijn uitgelegd, geeft de 

deelnemer uit eigen beweging het commando voor de uit te voeren positie. Deze positie is voor de wedstrijd 

door de keurmeester bepaald. Een stemcommando (verplicht) en evt. ook een handgebaar mogen worden 

gebruikt. Na ca. 3 seconden geeft de steward met de aanwijzing “open of gesloten én commando” aan dat 

de deelnemer de hond mag doorsturen zodat het juiste apporteerblok wordt geapporteerd en de hond via 

de juiste hoogtesprong terugkeert naar de deelnemer. 

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op dirigeerbaarheid, snelheid en het nemen van de 

kortste weg. De hond dient een vlotte constante snelheid te tonen in minstens een vlotte draf, het ras in 

aanmerking genomen. De hond dient de commando’s direct op te volgen. Er is tolerantie voor snelle 

honden, maar niet voor trage. Om een puntenwaardering te krijgen moet de hond in de aangegeven positie 

(sta/zit/af) blijven tot hij het commando krijgt om de oefening te vervolgen. De deelnemer wordt 

geïnformeerd over de richting (rechts/links) nadat de hond zijn positie heeft ingenomen. De deelnemer mag 

een commando “hoog” gebruiken, nadat de hond het apporteerblok heeft opgenomen. Een handgebaar is 

hier niet toegestaan.  
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Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond een verkeerde positie inneemt bij de pion 2 pt 

- De hond een extra commando krijgt om rond de pion te gaan 2 pt 

- De hond traag werkt 1-5 pt 

- De hond naar het verkeerde apporteerblok loopt, op commando stopt en naar 3 pt 

 het goede apporteerblok wordt gedirigeerd  

- De hond naar het verkeerde apporteerblok loopt, zonder stopcommando naar het  2 pt

 goede apporteerblok wordt gedirigeerd 

- De hond de hoogtesprong aanraakt, ook licht aanraken 2 pt 

- De hond de lat eraf springt (open hoogtesprong) 2 pt 

- Extra commando’s worden gegeven 1-2 pt/commando 

 (De aftrek voor een extra richtingscommando hangt af van de “druk” 

 en de bereidheid van de hond om het commando op te volgen) 

- De hond anticipeert (handelt uit zichzelf) 2-4 pt 

- De hond anticipeert (Bijv. stopt voor het commando) 2 pt 

- De hond het apporteerblok 1 keer laat vallen, doch zelfstandig weer opneemt 3 pt 

- De hond het apporteerblok 1 keer laat vallen en een extra commando moet worden gegeven 5 pt 

- De hond het apporteerblok laat vallen naast/voor de deelnemer en deze het apporteerblok 5 pt 

 kan oppakken zonder zich te verplaatsen 

- De hond op het apporteerblok kauwt of bijt 3 pt 

- De hond meermaals op het apporteerblok kauwt of bijt 5 pt 

- De deelnemer het apporteerblok aanneemt of afpakt van de hond, voordat de  

 keurmeester hiervoor een aanwijzing heeft gegeven 

- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- Het apporteerblok valt, door onhandig aanpakken van de deelnemer, nadat het commando 3 pt 

 “los” is gegeven 

- Extra commando’s worden gegeven 

-  De hond geen directe lijn richting pionnen volgt, te dicht bij de pionnen, niet symmetrisch of  

              slingert  0,5-2 pt 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

-  De deelnemer het commando voor de positie te vroeg geeft, de hond is nog bij de pionnen 

 een 3e “rond” commando wordt gegeven 

- De hond niet om de pion loopt 

- De hond voorbij het apporteerblok loopt zonder te apporteren 

- De hond springt op de weg naar de pion 

- De hond terug langs de hoogtesprong loopt of springt over de verkeerde hoogtesprong 

- De hond het verkeerde apporteerblok oppakt 

- De hond zich afzet op de hoogtesprong 

- De hond extreem op het apporteerblok kauwt of bijt 

- De hond het apporteerblok 2 keer laat vallen 

- De hond de hoogtesprong omwerpt 

- De hond de richting wordt getoond (richten) bij het startpunt 

3.9 OEFENING SORTEREN 
Coëfficiënt 3 

Commando’s:“(“Blijf”), “Zoek”, “los” (“voet/naast”) 
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Uitvoering 

Op het startpunt van de oefening kondigt de steward aan “oefening start” en overhandigt een gemarkeerd 

houten voorwerp (10 cm x 2 cm x 2 cm) aan de deelnemer. De deelnemer houdt het gemarkeerde voorwerp 

ca. 5 seconden in zijn hand. De hond mag in dit stadium het voorwerp niet aanraken of eraan ruiken. De 

deelnemer krijgt de aanwijzing om het voorwerp af te geven en zich om te draaien. Een “volg” of “blijf” 

commando is toegestaan. De deelnemer bepaalt of hij de hond al dan niet laat kijken waar de voorwerpen 

worden uitgelegd. Het voorwerp van de deelnemer wordt, zonder dit aan te raken, samen met vijf tot zeven 

gelijkvormige voorwerpen op de grond/vloer uitgelegd op ca. 10 meter afstand van de combinatie. De vijf tot 

zeven overige voorwerpen worden bij het plaatsen wel aangeraakt. 

De voorwerpen worden uitgelegd volgens hetzelfde patroon voor alle deelnemers met een onderlinge 

afstand van ca. 25 cm van elkaar. De positie van het voorwerp van de deelnemer moet variëren. Er zijn geen 

voorwaarden waar het voorwerp wordt neergelegd. 

De deelnemer krijgt de opdracht om zich om te draaien en de hond het commando te geven om het 

gemarkeerde voorwerp te zoeken en te apporteren. De hond moet het voorwerp van de deelnemer vinden, 

apporteren en afgeven aan de deelnemer volgens de algemene aanwijzingen. 

De hond krijgt ca. 30 seconden om te zoeken indien hij actief en gedreven aan het zoeken is. Voor iedere 

deelnemer zijn 6-8 nieuwe voorwerpen beschikbaar. 

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op de “will to please” en de snelheid. Het is toegestaan 

dat de hond het voorwerp eenmaal overpakt om een betere grip te krijgen. Hiervoor mogen geen punten 

worden afgetrokken. Het is geen fout indien de hond gedurende het ruiken de andere voorwerpen aanraakt. 

Puntenaftrek kan volgen, indien 

- De hond op het voorwerp kauwt of bijt 3 pt 

- De hond overmatig op het voorwerp kauwt of bijt 5 pt 

- De hond het voorwerp 1 keer laat vallen, doch zelfstandig weer opneemt 3 pt 

- De hond het voorwerp 1 keer laat vallen en een extra commando moet worden gegeven 5 pt 

- De hond het voorwerp laat vallen naast/voor de deelnemer en deze het voorwerp kan 5 pt 

 oppakken zonder zich te verplaatsen 

- De deelnemer het voorwerp aanneemt of afpakt van de hond, voordat hiervoor een 

 aanwijzing is gegeven 

- De hond scheef voor of naast de deelnemer gaat zitten 

- De hond tegen de deelnemer botst 

- Het voorwerp valt, door onhandig aanpakken van de deelnemer, nadat het commando 3 pt 

 “los” is gegeven 

- De hond traag werkt 

 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond een verkeerd voorwerp oppakt 

- De hond extreem op het voorwerp kauwt of bijt 

- Er commando´s worden gegeven als de hond bij de voorwerpen is 

- De deelnemer het voorwerp door de hond laat aanraken of hieraan laat ruiken voordat het wordt 

 afgegeven 

- De hond het voorwerp 2 keer laat vallen 
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3.10 OEFENING POSITIES OP AFSTAND 
Coëfficiënt 4 

Commando’s:“Af”, “blijf”, “zit”, “sta”, “af”  

Stemcommando’s zijn verplicht, gelijktijdige hand(en)signalen zijn toegestaan. 

De hond moet zes keer (sta/zit/af) van positie veranderen zonder zich te verplaatsen. 

De hond wordt af gecommandeerd op een daartoe aangewezen plaats, gemarkeerd door een denkbeeldige 

lijn achter de hond. Op aanwijzing verlaat de deelnemer zijn hond en stelt zich ca. 15 meter voor de hond op.  

De volgorde van de aan te nemen posities kan variëren, maar moet voor alle deelnemers gelijk zijn. Elke 

positie moet twee keer worden uitgevoerd, de laatste positie is “af”. 

De steward toont de deelnemer gedurende 3 seconden een bord met “tekst of symbool” of een 

“elektronisch bord”, in welke volgorde de hond van positie moet wisselen. De steward mag, tijdens het 
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tonen van de aanwijzingen, de hond niet zien en stelt zich minimaal 3-5 meter van de hond op.  

Door middel van (KORTE) hand-/armsignalen en/of stem (gelijktijdig) instrueert de deelnemer de hond welke 

positie hij moet innemen.  

Toelichting 

Met nadruk moet bij de beoordeling worden gelet op hoeveel de hond beweegt, de snelheid waarmee de 

hond van positie wisselt, de Uitvoering: van de positie en hoe goed de positie gehouden wordt. Om een 

puntenwaardering te krijgen mag de hond zich in totaal niet meer dan één lichaamslengte van het startpunt 

(in alle richtingen) verplaatsen en moet de hond minimaal 5 keer van positie wisselen. Voor- en 

achterwaartse verplaatsingen worden bij elkaar opgeteld. 

Het is mogelijk een puntenwaardering te krijgen ook al zijn 3-4 extra commando’s gebruikt. Indien het 

tweede commando direct wordt opgevolgd, leidt tot een correcte positie en het totale beeld een 

uitmuntende oefening laat zien.  

Puntenaftrek kan volgen, indien  

- De hond één positie mist 3 pt 

- De hond gaat zitten voordat de deelnemer is teruggekeerd 2 pt 

- Het eerste extra commando wordt gegeven 2 pt 

- Volgende extra commando’s 1 pt 

- Er sprake is van overmatig stemgebruik 

- Er overdreven of voortdurende hand-/armsignalen worden gebruik 

Er worden geen punten toegekend, indien 

- De deelnemer zich verplaatst (stapt in welke richting dan ook) 

- De hond zich meer dan één lichaamslengte verplaatst, ongeacht de richting waarin dit plaatsvindt 

- De hond één positie overslaat en de volgende (verlangde) positie inneemt 

Waarin dit reglement niet voorziet beslist de keurmeester. 
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1.  APPENDIX  
 

1. Appendix 1 Hoogtesprong 
- Oefening B10 
- Oefening 1.7 
- Oefening 2.9 
- Oefening 3.8 

De maximale hoogte voor klasse B is 30 cm, voor klasse 1 en 2 is 50 cm, voor klasse 3 is dit maximaal 60 cm. 
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2. Appendix 2 Maximale spronghoogte 
- Oefening 2.9 
- Oefening 3.8 

De maximale hoogte voor klasse 2 is 50 cm, voor klasse 3 is het maximaal 60 cm.  
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3. Appendix 3 patronen sorteerstokjes 
Voorbeelden van het uitleggen van de sorteerstokjes. 
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4. Appendix 4 Modellen/stewards commando’s voor de posities tijdens volgen 
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5. Appendix 5 Modellen rond de groep van pionnen/ton; 
- Oefening B.5 
- Oefening 1.7 
- Oefening 2.9 
- Oefening 3.8 

Dit zijn alleen voorbeelden. Het belangrijkste is dat de voorgeschreven positionering van de pionnen op de 

juiste wijze worden uitgezet. De te ronden groep van pionnen/ton moet 70 – 80 cm zijn. De hoogte is ca 40 – 

50 cm.  

De pionnen dienen van gelijke hoogte te zijn. Ze mogen allemaal dezelfde kleur hebben of verschillende 

kleuren. In geval van verschillende kleuren moet het kleurpatroon voor alle deelnemers binnen een klasse 

gelijk zijn.  

De maximale breedte van de uit te zetten pionnen/ton is ca 70 – 80 cm. 

De maximale hoogte is ca 40 – 50 cm. 

De voet van de pionnen is ca 25 cm. 

Bij deze maatvoering is het plaatsen van 3 pionnen max. 75 cm met een tussenruimte van maximaal 2 – 3 cm 

tussen de pionnen. 

Wanneer er 2 pionnen gebruikt worden (4 in een vierkant) dan is de tussenruimte bij de pionnen 20 cm.  

 

 
  

 


