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Eisen voor het certificaat
Gehoorzame Hond I

19. Meerkeuze toets (minimaal +)

Voor de theorie wordt een meerkeuze toets afgenomen, bestaande uit 20
vragen, waarvan er minimaal 16 correct moeten zijn beantwoord. De theoretische lesstof wordt, tegen bij Tarievenbesluit bepaalde kosten, beschikbaar gesteld aan elke examenkandidaat.
In bijzondere gevallen kan de theorie mondeling worden afgenomen. De
geleider van een hond dient dit vooraf schriftelijk aan te vragen bij de KNK
Cynophilia, al dan niet via zijn vereniging

ALGEMEEN
20. Gedrag van de hond (minimaal +/-)

Het gedrag van de hond mag niet storend zijn. Zowel niet te sociaal als
asociaal gedrag. Een hond die bijt of probeert te bijten wordt
gediskwalificeerd.

21. Gedrag van de geleider (minimaal +)

Ruw gedrag door de geleider leidt bij herhaling tot diskwalificatie.
Indien zich tijdens het examen een onveilige situatie voordoet bijvoorbeeld
een hond die tijdens een oefening losschiet, geeft dit een onvoldoende (-).

22. Algehele conditie (minimaal +/-)

De hond dient er verzorgd uit te zien en in goede algehele conditie te zijn.
Tanden en oren schoon, vacht geborsteld, nagels en voetjes zo nodig geknipt en gewicht binnen "normale" proporties. Ook dient de hond uitgelaten te zijn. Mocht de hond onverhoopt zijn behoefte doen, moet de geleider op de juiste wijze reageren door de behoefte direct op te ruimen.

3

INLEIDING
Het doel van het examen is de hond te testen op sociaal gedrag en een
goede opvoeding. Een hond, die zonder problemen binnen de huidige
maatschappij kan functioneren. De geleider wordt getest te tonen te weten
op de juiste wijze met een hond om te gaan en ook in kritische situaties te
weten hoe te reageren op het gedrag van de hond. Overal waar te voor
staat is niet-acceptabel gedrag. Voor een juiste reactie heeft de geleider
behalve de praktische kennis, ook de theoretische kennis nodig. Mocht de
hond ongewenst gedrag laten zien, moet de geleider hiermee om weten te
gaan en laten zien dat hij/zij degene is die de regie in handen heeft en zich
consequent gedraagt. Ten slotte moet de geleider zich bewust zijn van, en
handelen naar zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover zowel de hond als de omgeving. Simpel gesteld, de geleider is verantwoordelijk voor gedrag van de hond, waar dan ook. Het examen is dus een optelsom van het functioneren van geleider en hond en de kennis van de geleider. Gehoorzame Hond deel I is een basis en vormt samen met het Gehoorzame Hond deel II één uiteindelijk geheel.
Natuurlijk is de hond voor het examen goed uitgelaten. De geleider van de
hond dient meerdere poepzakjes op zak te hebben. Op verzoek van de
keurmeester kan de geleider op ieder moment een poepzakje tonen. De
hond draagt een vaste halsband of een "halfcheck" halsband. De riem
moet "vast" zijn en mag niet flexibel zijn.

AUTO
1.

Blijven in de auto

De hond bevindt zich in de auto, niet aangelijnd of in een tuigje. Minimaal
één van de ramen dient op een kier te staan zodanig dat de ruimte voldoende geventileerd is. De geleider is uit zicht gedurende ten minste 2
minuten. De hond dient zich rustig te gedragen en geen vernielingen aan
te richten. Constant blaffen, janken en/of tegen de ramen opspringen geeft
een onvoldoende. Het gebruik van een bench is toegestaan. De keurmeester loopt gedurende deze periode een keer tussen de auto’s door; ook een
geleider met een aangelijnde hond loopt een slalom tussen de auto’s.
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Uit de auto halen (minimaal +/-)

De geleider opent de auto. De hond dient rustig te wachten. Een wachtcommando is hierbij toegestaan. Op een teken van de keurmeester wordt
de hond aangelijnd en op aanwijzing van de keurmeester uit de auto gehaald. Het uit de auto halen dient te gebeuren op een door de keurmeester te bepalen wijze en kant van de auto. De geleider houdt de riem kort
vast. De riem mag hierbij strak staan.
De hond mag niet kunnen door rennen, zodat een verkeersgevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan. Dit geeft een onvoldoende (-).
Opmerking:
Indien de geleider niet in het bezit van een auto is, kunnen de oefeningen
1 en 2 ook in een auto van een ander worden uitgevoerd. Ook kan wanneer meerdere geleiders gebruik maken van één auto gekozen worden
voor herhaling van deze oefening met eenzelfde auto. Meerdere honden
in één auto is niet toegestaan.

VELD
3.

Meelopen zonder hinderlijk gedrag ten opzichte
van geleider en omgeving (minimaal +/-)

Het meelopen wordt gedurende het hele examen beoordeeld, specifiek
tijdens een parcours van minimaal 60 meter. De geleider dient met de
aangelijnde hond een vierkant te lopen, wat aangegeven is door markeringen op de hoeken. Halverwege de rechte stukken worden de oefeningen “zit”, “staan” en “af” uitgevoerd.(De plaats mag gemarkeerd worden).
De plaats waar de hond loopt is niet belangrijk, zolang de hond de geleider niet hindert. De lijn moet ontspannen zijn. Er mag tegen de hond gepraat worden. De hond mag dus niet constant aan de riem trekken, snuffelen of gecorrigeerd worden. Zodra gecorrigeerd wordt, moet dit effect
hebben. Tijdens het meelopen worden de oefeningen "zit", "staan" en "af"
getoond. Ook dient de geleider te wandelen door verspreid staande geleiders met hun honden. Bij het meelopen mag aan de hond niet het "volg"
commando gegeven worden.

© K.N.K. Cynophilia 2009 1e DRUK
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springer is toegestaan mits deze gelijktijdig met de normale lijn wordt gebruikt. Zet de geleider van een kleine hond zijn hond in een fietsmandje,
dan dient de hond goed vast te zitten (tuigje) en zich rustig te gedragen.
De overige deelnemers staan langs het af te leggen parcours opgesteld
aan de zijde waar, de aan de fiets meelopende hond, passeert. De honden
passeren elkaar met ongeveer een twee meter tussenruimte. De hond moet
rustig doorlopen, zonder te reageren.
Reageert één van de honden meerdere keren, zowel te sociaal als asociaal
(toont hinderlijk gedrag), op een andere hond/de andere honden geeft
dat een onvoldoende (-) voor oefening 19, gedrag. Alle combinaties worden om de beurt, in willekeurige volgorde, ingezet bij de opstelling langs
het parcours. Voor minder valide deelnemers mag in plaats van de fiets
een scootmobiel worden gebruikt.

REST
AURANT
RESTA
16. Binnenkomen

Bij het betreden en het verlaten van het restaurant, dient eerst de eigenaar
door de deuropening te gaan. De hond moet op commando wachten,
totdat hij met toestemming door de deuropening mag gaan.

17. Plaats leggen en blijven zonder geleider

De geleider legt de hond op een niet hinderlijke plaats af, daar waar deze
gaat zitten voor de theorietoets. Wanneer alle combinaties zitten, gaat om
de beurt iedereen iets te drinken halen. Op aanwijzing van de keurmeester
staat de geleider op om iets te drinken halen. De hond dient zich rustig te
gedragen en op zijn plaats te blijven. Bij terugkomst gaat de geleider op
zijn plaats zitten en mag de hond rustig belonen. De hond moet blijven
liggen.

18. Plaats houden met afleiding

Terwijl alle geleiders zitten en de honden liggen, komt een geleider met een
aangelijnde hond binnen en loopt naar een door de keurmeester aangewezen plaats. Vervolgens verlaat deze combinatie de kantine. Het gedrag van
de honden mag niet hinderlijk zijn.
Vervolgens wordt de theorietoets afgenomen, waarbij de honden moeten
blijven liggen. Gaat een hond staan of zitten, zorgt de geleider ervoor dat de
hond weer gaat liggen. Het gedrag van een hond mag niet hinderlijk zijn.
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16

CYNOPHILIA
Reglement Gehoorzame Hond

12. Spelapport

De geleider mag de aangelijnde hond enthousiast maken met het apport.
Het apport moet een voorwerp zijn dat door zowel de hond als de geleider
vastgehouden kan worden (Het apport mag geen geluid maken en geen
bal zijn). De geleider gooit het apport op korte afstand weg (riemlengte).
De hond krijgt het commando apport en pakt het speeltje op. Het vast
commando kan hierbij worden gebruikt. Dan loopt de geleider met een
slappe lijn 5 meter achteruit. De hond moet volgen met het apport in zijn
bek. Daarna pakt de geleider het apport en geeft het commando los. De
hond laat het apport los en de geleider houdt het apport in de handen.

13. Roepen, 2 honden tegelijk (minimaal +/-)

De groep loopt kris kras over het veld. Twee honden worden tegelijk losgelaten, zonder onder appel te worden gezet. Eventueel mag de hond door
een ander dan de geleider meegelokt worden om de afstand te vergroten.
De geleiders lopen na het vrij geven rustig tussen de andere geleiders door
van de hond af. Op aanwijzing van de keurmeester blijven de geleiders
staan en roepen de honden direct. De honden dienen vlot te komen om
weer te worden aangelijnd. De oefening geschiedt terwijl de overige honden aangelijnd rondlopen. De geleider mag maximaal vier keer roepen of
fluiten al of niet ondersteund met gebaren.

14. Vrijgeven en bevriezen (minimaal +/-)

Bij het wandelen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, waarbij men op
afstand de hond moeten kunnen laten stoppen. De oefening wordt uitgevoerd met één combinatie op het veld. De overige deelnemers staan aan
de kant. De geleider geeft de hond vrij en probeert 10 meter afstand te
creëren tussen de hond en zichzelf. Eventueel mag de hond door hulp
meegelokt worden om de afstand te vergroten. Op aanwijzing van de keurmeester, geeft de geleider de hond een commando om daar te blijven
(bevriezen) waar de hond zich op dat moment bevindt, de houding is onbelangrijk. De geleider haalt vervolgens de hond op.
Voor een goede uitvoering dient de hond minimaal op 5 meter afstand van
de geleider te bevriezen en na het commando niet meer dan maximaal 2
meter door te lopen.

15. Fietsen

De geleider dient een 100 meter te fietsen met de hond in draf rechts
naast de fiets. De hond mag hierbij niet trekken of springen. De lijn dient in
de hand te worden gehouden. De lengte van de lijn moet zodanig zijn dat
de hond niet voor en niet achter de fiets kan komen. Het gebruik van een
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4.

Zit

5.

Staan

6.

Af

7.

Gecontroleerd samenspel en loslaten

Tijdens het meelopen moet de hond tot zit worden gebracht op een van
tevoren door de keurmeester aangegeven plaats. Het tot zit brengen van
de hond dient voor een goed (+) te gebeuren zonder de hond aan te
raken. De hond dient te blijven "zitten" tot de geleider, op teken van de
keurmeester, het commando opheft. De tijdsduur van de oefening bedraagt
3 tot 5 seconden.
Tijdens het meelopen moet de hond tot staan worden gebracht op een van
tevoren door de keurmeester aangegeven plaats. Dit mag vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. Het tot staan brengen van de hond dient voor
een goed (+) te gebeuren zonder de hond aan te raken. De hond mag
gaan staan vanuit lopen of vanuit een zittende positie. De hond dient te
blijven "staan" tot de geleider, op teken van de keurmeester, het commando
opheft. De tijdsduur van de oefening bedraagt 3 tot 5 seconden.
Tijdens het meelopen moet de hond tot af worden gebracht op een van
tevoren door de keurmeester aangegeven plaats. Dit mag vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. Het tot af brengen van de hond dient voor een
goed (+) te gebeuren zonder de hond aan te raken. De hond dient te
blijven "liggen" tot de geleider, op teken van de keurmeester, het commando
opheft. De tijdsduur van de oefening bedraagt 3 tot 5 seconden.
De geleider mag de aangelijnde hond, op neushoogte van de hond, enthousiast maken met het speeltje. Het speeltje moet een voorwerp zijn dat
door zowel de hond als de geleider vastgehouden kan worden. (Het speeltje mag geen geluid maken en geen bal zijn). De geleider dient het spel
onder controle te hebben en dit op elk moment kunnen beëindigen. Wild
gedrag moet gecorrigeerd kunnen worden door een commando. Op aanwijzing van de keurmeester beëindigt de geleider het spel. De hond laat het
speeltje los en de geleider heeft het speeltje in de handen. De positie van de
hond is vrij. Nahappen leidt tot puntenaftrek. Indien de hond tijdens het
spelen voortdurend gromt of de geleider het spel niet onder controle heeft,
geeft dit een onvoldoende (-).

© K.N.K. Cynophilia 2009 1e DRUK
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8.

Uitlaten (minimaal +/-)

Een aangegeven traject wordt in drie gedeeltes van ongeveer 100 meter
verdeeld. Alleen op het tweede deel mag de hond zijn behoefte doen. Voor
dit alles wordt een traject gekozen, wat niet hinderlijk is voor anderen.
Eventuele uitwerpselen van de hond worden door de geleider opgeruimd
met bijvoorbeeld een poepzakje. Deze oefening wordt in groepsverband
gedaan. De geleider loopt in normaal wandeltempo.
Indien de hond op een ander moment tijdens het examen zijn behoefte
doet en de geleider reageert op de juiste manier, verbale correctie en te
allen tijde opruimen, dan geeft dit een voldoende (+/-). Indien de eigenaar niet reageert, is dit een onvoldoende (-). Natuurlijk is de hond vooraf
aan het examen goed uitgelaten.

9.

Negeren van fietser en trimmer (minimaal +/-)

Terwijl de eigenaren met hun hond wandelen, achter elkaar en aangelijnd,
passeert tweemaal een fietser, die belt, op ongeveer 2 meter afstand aan
de zijde waar de hond zich bevindt, en loopt er tweemaal een trimmer
voorbij. De trimmer roept een paar keer iets. Het naderen van de groep
geschiedt de eerste keer van voren, de tweede keer van achteren. De honden moeten rustig doorlopen, zonder te reageren. Reageert de hond meerdere keren, zowel te sociaal als asociaal, geeft dat een onvoldoende (-).

10. Vastleggen en blijven

De geleider maakt de hond vast (bijvoorbeeld aan een paal) en gaat uit
zicht gedurende ten minste twee minuten. De lengte van de riem dient
zodanig te zijn dat de hond zich hierin niet kan verwarren. De lijn dient niet
strak te staan. Tijdens de oefening passeert een andere geleider met een
rustige hond, die niet tot de examengroep behoort, op een afstand van
ongeveer 1 meter. De hond moet alle activiteiten in zijn buurt rustig toelaten. Hij wordt niet aangeraakt. De hond mag niet constant piepen of blaffen. De palen moeten zover uit elkaar staan dat de honden niet bij elkaar
kunnen komen. Bij terugkomst kan de geleider de (rustige) hond meteen
losmaken van de paal en aangelijnd houden.

11. Komen (minimaal +/-)

De hond wordt op een veilige plaats losgelaten, zonder onder appel gezet
te worden. Eventueel mag de hond door een ander dan de geleider meegelokt worden om de afstand te vergroten. De geleider loopt tijdens het vrij
geven rustig tussen de andere geleiders door van de hond af om zo af© K.N.K. Cynophilia 2009 1e DRUK
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dens het spelen voortdurend gromt of de geleider het spel niet onder controle heeft, geeft dit een onvoldoende (-). Op aanwijzing van de keurmeester moet de hond op commando van de geleider het speeltje loslaten. De
geleider moet dan het speeltje in de handen voor zich houden op de hoogte
van de buik of lager. De geleider beweegt vervolgens het speeltje met beide
handen omhoog tot minimaal borsthoogte en maakt oogcontact met de
hond. De geleider houdt de aandacht van de hond vast. Hierbij mag gesproken worden. Op aanwijzing van de keurmeester, gaat de geleider weer
met de hond spelen. Om een goed (+) te krijgen, moet de geleider circa
10 seconden de aandacht van de hond vast kunnen houden. De hond
moet rustig zijn en de volle aandacht voor de geleider hebben en houden.
Het samen spelen, de controle van het spel, het loslaten, het speeltje "respecteren" en de aandacht worden beoordeeld.

10

Voedsel negeren

De geleider houdt een vlakke hand voor de neus van de hond op een
afstand van circa 20 cm. Vervolgens legt hij daar iets eetbaars op en de
hond krijgt een verbaal commando om het niet te pakken, (nee, wacht)
gedurende 10 seconden. Dan wordt het voedsel weggehaald.

ST
AD
STAD
11. Vastmaken en blijven

De geleider maakt de hond vast (bijvoorbeeld aan een paal) en gaat uit
zicht gedurende ten minste twee minuten. De lengte van de riem dient
zodanig te zijn dat de hond zich hierin niet kan verwarren. De lijn dient niet
strak te staan. Tijdens de oefening passeert een andere geleider met een
rustige hond, die niet tot de examengroep behoort, op een afstand van
circa 1 meter. Gelijktijdig lopen enkele mensen met een boodschappentas
op wieltjes en een opgestoken paraplu, zonder hond, langs de groep. De
hond moet al deze activiteiten in zijn buurt rustig toelaten. De hond mag
niet constant piepen of blaffen.
De palen moeten zover uit elkaar staan dat de honden niet bij elkaar kunnen komen. Bij terugkomst kan de geleider de (rustige) hond meteen losmaken van de paal en aangelijnd houden. De boodschappentas kan ook
vervangen worden door een rollator, rolstoel, kinderwagen of een vuil/
huishoudcontainer (kliko).

© K.N.K. Cynophilia 2009 1e DRUK
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6.

Zit en ½ cirkel lopen voor de hond

Tijdens het meelopen moet de hond tot "zit" worden gebracht op een van
tevoren, door de keurmeester, aangegeven plaats. De geleider mag de
hond hierbij niet aanraken. Zodra de hond zit, gaat de geleider op riemafstand een halve cirkel voor de hond maken, heen en terug. De riem mag
vastgehouden worden. De hond dient te blijven "zitten” tot de geleider op
teken van de keurmeester het commando opheft. Om een goed (+) te
krijgen, gaat de hond op een verbaal commando zitten en blijft zitten tot
de geleider het commando opheft.

7.

Staan en ½ cirkel lopen voor de hond

Tijdens het meelopen moet de hond tot "staan" worden gebracht op een
van tevoren door de keurmeester aangegeven plaats. Dit mag vanuit de
zitpositie worden uitgevoerd. De geleider mag de hond hierbij niet aanraken. Zodra de hond staat, gaat de geleider op riemafstand een halve cirkel
voor de hond maken, heen en terug. De riem mag vastgehouden worden.
De hond dient te blijven "staan" tot de geleider op teken van de keurmeester het commando opheft. Om een goed (+) te krijgen, gaat de hond op
een verbaal commando staan en blijft staan tot de geleider het commando
opheft.

8.

Af en over de hond stappen

Tijdens het meelopen moet de hond tot "af" worden gebracht op een van
tevoren door de keurmeester aangegeven plaats. Dit mag vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. De geleider mag de hond hierbij niet aanraken.
Zodra de hond ligt, stapt de geleider met beide benen over de hond heen,
blijft kort staan en stapt daarna weer terug. De riem mag vastgehouden
worden. De hond dient te blijven "liggen" tot de geleider op teken van de
keurmeester het commando opheft. Om een goed (+) te krijgen, gaat de
hond op een verbaal commando af en blijft liggen tot de geleider het commando opheft.

9.

Gecontroleerd spel en 10 seconden aandacht
(minimaal +/-)

De geleider geeft de hond toestemming om het speeltje vast te pakken om
samen een trekspel te spelen. De geleider speelt een trekspel met de hond,
waarbij geleider en hond samen het speeltje vasthouden. De geleider houdt
met beide handen het speeltje vast en loopt versneld, met heen en weer
gaande bewegingen, achteruit. De geleider dient het spel onder controle
te hebben en dit op elk moment te kunnen beëindigen. Wild gedrag moet
gecorrigeerd kunnen worden door een commando. Indien de hond tij© K.N.K. Cynophilia 2009 1e DRUK
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stand te scheppen. Op aanwijzing van de keurmeester, staat de geleider
stil en roept de hond meteen, zonder gebruik van speeltje of voer. De hond
dient vlot te komen om weer te worden aangelijnd. De oefening gebeurt
één voor één, terwijl de andere honden aangelijnd rondlopen. De geleider
mag maximaal vier keer roepen of fluiten al dan niet ondersteund met
gebaren. Komt de hond dan nog niet dan is dit een onvoldoende (-).

DIERENARTS EN VERZORGING
12. Hand geven

De geleider loopt met zijn hond naar de keurmeester en geeft deze een
hand. De hond dient zich rustig te gedragen, het is niet nodig een zit commando te geven. Geeft de geleider de hond een zit commando, dan dient
dit ook opgevolgd te worden. De hond mag niet tegen de keurmeester
opspringen of ander storend gedrag vertonen. Herhaaldelijk tegen de keurmeester opspringen, ook na een correctie, geeft een onvoldoende (-).

13. Op tafel tillen

De geleider tilt, zorgdragend dat de rug van de hond recht blijft, de hond
op en zet de hond, via de kortste weg, op tafel. Bij grote honden kan de
geleider eventueel hulp vragen. Bij hulp dient de eigenaar de voorkant van
de hond te nemen en de helper de achterkant. De geleider dient de helper
in details te vertellen hoe hij moet tillen. Gelet wordt of dit op een voor het
ras juiste manier gebeurd.
Bij honden, behorende tot een extreem zwaar ras, ter beoordeling van de
keurmeester, mag de geleider volstaan met de hond aan de voorkant op te
tillen, rond de voorborst, zodanig dat de voorpoten los zijn van de grond.
Dit zal ook afhangen van de fysieke gesteldheid van de combinatie. Het
onderdeel Dierenarts zal dan verder op de grond worden afgewerkt.

14. Oren laten bekijken; rug en poten aanraken;
staart optillen (minimaal +/-)

De geleider moet ‘de dierenarts’ assisteren door de hond vast te houden,
zodat deze niet van de tafel kan vallen. De keurmeester vraagt of de hond
betrouwbaar is. Zo niet, dan wordt deze oefening NIET uitgevoerd. De keurmeester bekijkt de oren, laat de hand over de rug en poten gaan en tilt de
staart iets op. De hond moet dit rustig ondergaan. De geleider mag de hond
eventueel ter ondersteuning bij het hoofd vasthouden. De geleider mag altijd
geruststellend praten. De hond dient er verzorgd uit te zien en in goede
algehele conditie te zijn. Tanden en oren schoon, vacht geborsteld, nagels
en voetjes zo nodig geknipt en gewicht binnen "normale" proporties.
© K.N.K. Cynophilia 2009 1e DRUK
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15. Snuitbandje (minimaal +/-)

Het snuitbandje moet zodanig door de geleider worden aangebracht dat
de hond niet meer in staat is zijn tanden van elkaar te doen. De knoop van
het snuitbandje moet onder de snuit zitten met een strik achter de oren. Er
moet worden aangetoond dat het snuitbandje op de juiste manier wordt
omgedaan, het ras in aanmerking genomen. De keurmeester controleert
het snuitbandje door een lip van de hond op te tillen.
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2.

Zitten en betasten (minimaal +/-)

3.

Gebit tonen

4.

Meelopen (minimaal +/-)

5.

Niet van de grond eten

De aangelijnde hond krijgt de opdracht te gaan zitten. Waar de hond gaat
zitten is niet belangrijk. De keurmeester vraagt of de hond betrouwbaar is.
Zo niet, dan wordt deze oefening NIET uitgevoerd. De keurmeester betast
vervolgens de hond. De oren worden bekeken, de rug en de zijkant (ribbenkast) worden met een lichte druk geaaid en een voorpoot opgetild. De hond
moet dit rustig ondergaan. De geleider mag altijd geruststellend praten.
De geleider toont het volledige gesloten gebit aan de keurmeester. De geleider mag geruststellend praten. De hond moet dit rustig toelaten, zonder
protest.

16. Gebitsverzorging

De geleider dient te tonen dat hij met behulp van bijvoorbeeld een gaasje
of zachte tandenborstel het gebit kan reinigen. Voor een goed (+) dient de
hond dit zonder tegenwerking toe te laten.

17. Medicijnen ingeven en bek openen

De geleider dient te tonen de hond een tablet te kunnen toedienen (zonder
hulpmiddelen). De geleider kan hiervoor een onschadelijke tablet voor de
hond gebruiken, zoals biergist. De geleider moet de bek van de hond openen, de tablet erin stoppen en de kaken op elkaar houden tot de hond de
tablet heeft doorgeslikt. Aaien over de strot is toegestaan. De hond moet
accepteren dat de geleider hem "dwingt" de pil door te slikken. Voor een
goed (+) dient de hond de tablet rustig in te nemen. Tegenwerking geeft
een voldoende (+/-). Indien de hond de tablet uitspuugt, mag de oefening
nog één keer overgedaan worden voor een voldoende (+/-), mits de tablet
doorgeslikt wordt. Opnieuw uitspugen van de tablet door de hond geeft
een onvoldoende (-). Ter controle toont de geleider kort de keel van de
hond aan de keurmeester.
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Het meelopen wordt gedurende het hele examen beoordeeld, maar specifiek tijdens een gemarkeerd parcours van ten minste 90 meter. De geleider
dient met de aangelijnde hond een parcours te lopen, wat aangegeven
wordt door de keurmeester. (De hond volgt niet, maar wandelt mee). Het
parcours bestaat uit ten minste een linksomkeert wending, een rechtsomkeert wending, een linkswending en een rechtswending in willekeurige volgorde. De plaats waar de hond loopt is onbelangrijk, zolang de hond de
geleider niet hindert. De lijn moet ontspannen zijn. Er mag tegen de hond
gepraat worden. De hond mag dus niet constant aan de riem trekken,
snuffelen of gecorrigeerd worden. Een paar correcties zijn toegestaan, maar
moeten wel effect hebben. Tijdens het meelopen worden ook de oefeningen zit, staan en af getoond, eventueel. bij markeringspunten. Ook komt
de hond een drietal verleidingen in de vorm van worst, kaas en/of brood
tegen. Bij het meelopen mag het commando "volg" NIET worden gebruikt.
Het kan van cruciaal belang zijn dat de hond goed op het "nee" van de geleider reageert, wanneer de hond van straat wil eten. Op een drietal plaatsen,
met een minimale onderlinge afstand van circa 5 meter, worden verleidingen
in de vorm van worst, kaas en/of brood uitgelegd. De plaats van de voedselverleidingen mag worden gemarkeerd. De combinatie loopt tijdens de oefening "meelopen" op een afstand van maximaal ½ meter langs de verleidingen
met de hond aan de zijde waar de verleidingen zijn uitgezet. De hond moet het
voedsel negeren. De geleider mag door middel van aandacht vragen of praten, de hond langs het eten manoeuvreren. Er mogen geen lijncorrecties worden gegeven, dit geeft een onvoldoende (-). De geleider mag de hond elke
keer het "nee" commando (stemcorrectie) geven, om te voorkomen dat de
hond van het voedsel eet. Dit geeft wel een voldoende (+/-).
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Eisen voor het certificaat
Gehoorzame Hond II
INLEIDING
Het doel van het examen is de hond te testen op sociaal gedrag en een
goede opvoeding. Een hond, die zonder problemen, binnen de huidige
maatschappij kan functioneren. De geleider wordt getest te tonen te weten
op de juiste wijze met een hond om te gaan en ook in kritische situaties te
weten hoe te reageren op het gedrag van de hond. Overal waar te voor
staat is niet-acceptabel gedrag. Voor een juiste reactie heeft de geleider
behalve de praktische kennis, ook de theoretische kennis nodig. Mocht de
hond ongewenst gedrag laten zien, moet de geleider hiermee om weten te
gaan en laten zien dat hij/zij degene is die de regie in handen heeft en zich
consequent gedraagt. Ten slotte moet de geleider zich bewust zijn van, en
handelen naar zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover zowel de hond als de omgeving. Simpel gesteld de geleider is verantwoordelijk voor gedrag van de hond, waar dan ook. Het examen is dus een optelsom van het functioneren van geleider en hond en de kennis van de geleider. Gehoorzame Hond deel I is een basis en vormt samen met het Gehoorzame Hond deel II één uiteindelijk geheel.
Natuurlijk is de hond voor het examen goed uitgelaten. De geleider van de
hond dient meerdere poepzakjes op zak te hebben. Op verzoek van de
keurmeester kan de geleider op ieder moment een poepzakje tonen. De
hond draagt een vaste halsband of een "halfcheck" halsband. De riem
moet "vast" zijn en mag niet flexibel zijn.
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18. Afdrogen staand en liggend (flat) borstelen
(minimaal +/-)

De geleider droogt de hond staand af met behulp van een meegebrachte
handdoek. De rug, buik en poten dienen een droogbeurt te krijgen. Dan
wordt de hond met een (flat) commando in zijligging gebracht. De hond
mag ook neergelegd worden, mits de hond dit accepteert zonder protest.
Vervolgens wordt de hond liggend geborsteld, ook tussen de voorpoten.
Tevens worden de voeten geïnspecteerd op steentjes of beschadigingen.
Dit mag worden uitgevoerd wanneer de hond staat. De gehele oefening
mag op tafel worden uitgevoerd. Bij het tot liggen brengen is handhulp
toegestaan. Voor een goed (+) dient de hond dit geheel rustig toe te laten.
Indien de hond niet in de liggende positie te borstelen is geeft dit een onvoldoende (-). Herhaaldelijke tegenwerking en/of grommen geeft een onvoldoende (-).

19. Voerbaktraining (minimaal +/-)

De hond wordt tot rust gebracht, bijvoorbeeld in zittende positie. Voor de
hond wordt een voerbak met wat voedsel neergezet. De riem mag hierbij
niet strak staan. Na toestemming mag de hond gaan eten. De geleider
beroert met zijn hand het voer in de voerbak terwijl de hond eet. De geleider neemt, al pratend, de voerbak op, als deze nog niet leeg is, wat de
hond rustig moet toelaten, zonder nahappen of springen. Zo nodig vult de
geleider de bak bij en zet de bak weer neer. Bij het bijvullen hoeft de hond
niet te zitten. De hond mag daarna, weer met toestemming, rustig alles
opeten. Gromt de hond tijdens deze oefening dan geeft dat een onvoldoende (-).
Indien de voerbak aan het einde van de oefening nog niet leeg is, mag de
rest aan de hond worden aangeboden op voldoende afstand van de andere deelnemende honden.

VELD
1.

Gedrag ten opzichte van andere honden in
slalom (minimaal +/-)

De combinaties staan op een rij opgesteld met een onderlinge afstand van
3 meter. De combinatie wandelt in slalom tussen de, aangelijnde, andere
combinaties. Een hond mag hierbij niet op een andere hond/de andere
honden reageren, zowel te sociaal als asociaal, noch hinderlijk gedrag
vertonen. Tijdens de oefening dienen alle deelnemers de aandacht te vragen van de eigen hond.
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REST
AURANT
RESTA
20. Plaats houden

De geleider legt de hond op een, voor de omgeving, veilige plaats af. De
eigenaar bevindt zich tijdens deze oefening in de nabijheid van de hond.
De hond dient zich rustig te gedragen, bij voorkeur liggend, tot de keurmeester aangeeft, dat het commando mag worden opgeheven. Het gedrag van de hond mag niet hinderlijk zijn. Deze oefening moet de situatie
nabootsen van bijvoorbeeld het gemeenschappelijk koffie drinken.
Bij het betreden en het verlaten van het restaurant dient eerst de eigenaar
door de deuropening te gaan.

ALGEMEEN
21. Gedrag van de hond (minimaal +/-)

Het gedrag van de hond mag niet storend zijn. Zowel niet te sociaal als
asociaal gedrag. Een hond die bijt of probeert te bijten wordt
gediskwalificeerd.

22. Gedrag van de geleider (minimaal +)

Ruw gedrag door de geleider leidt tot diskwalificatie.
Indien zich tijdens het examen een onveilige situatie voordoet, bijvoorbeeld
een hond die tijdens een oefening losschiet, geeft dit een onvoldoende (-).
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