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AANVRAAG EXAMENS

1. Verenigingen, erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en Verenigingen aangesloten bij de
Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid, kunnen een Examen aanvragen bij de K.N.K. Cynophilia.
Aanvragen voor een examen dienen onder vermelding van drie voorkeursdata en het te schatten aantal deelnemers
tenminste 6 weken voor de gewenste examendatum te worden ingediend.

2. De keurmeesters worden door Cynophilia uitgenodigd. Cynophilia informeert de vereniging daarover. De onkosten-
vergoeding van de keurmeester(s) komt voor rekening van Cynophilia.

3. De benodigde formulieren kan men downloaden van de website van Cynophilia. Zo nodig worden ze de
organiserende vereniging toegestuurd. De volledig ingevulde formulieren dienen minstens drie weken voor de examen-
datum per e-mail of post aan Cynophilia te worden teruggestuurd.

4. De kosten voor een examen cq. herexamen theorie worden jaarlijks door K.N.K. Cynophilia bepaald.

5. In de regel vinden examens in het weekeinde plaats.

6. Een vergunning voor een examen wordt slechts verleend, indien het aantal deelnemers minimaal 10 is:
Indien er minder dan dit minimum wordt aangemeld zullen er 10 deelnemers worden gefactureerd.
Combinatie van GH I, GH II en de diverse G&G disciplines zijn mogelijk.
Indien het aantal deelnemers groter is dan 15 dient men eerst overleg te plegen met K.N.K. Cynophilia.

DEELNEMERS

1. De honden dienen op de dag van het GHI examen minstens de leeftijd van 7 maanden te hebben bereikt.
Voor het GHII examen is dit een leeftijd van minstens 12 maanden. Met dien verstande dat er tussen het behalen van het
GHI diploma en het deelnemen aan een GHII examen minimaal 6 weken dienen te zitten.

2. De honden dienen gechipt of getatoeëerd te zijn.
3. Het gebruik van parforce, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen is niet toegestaan, ook niet als de stekels naar

buiten wijzen.
4. Honden die aan de oren gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of in het buitenland nadat

aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel in het buitenland geboren zijn na 1 oktober 1996,
mogen niet voor examens worden ingeschreven.

5. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 dan wel in het
buitenland, nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet voor examens worden inge-
schreven.

6. Honden die niet in een door de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale) erkende stamboekhouding zijn
ingeschreven, worden voor de toepassing van bovenstaand lid 4 en 5 geacht in Nederland te zijn geboren.

7. Honden, die behoren tot een ras of categorie ten aanzien waarvan de Raad van Beheer artikel V.2., van het Kynologisch
Reglement heeft toegepast, mogen niet voor het examen worden ingeschreven.

8. Tijdens de oefeningen mag de geleider geen voedsel of versnaperingen bij zich dragen.
9. Tijdens het examen is de geleider aansprakelijk voor alle schade die de door hem geleide hond aanricht. Cynophilia noch

organisator of namens deze optredende functionaris kunnen voor deze schade aansprakelijk gesteld worden.
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EXAMENORGANISATIE

1. De organiserende vereniging zorgt voor een examenleider en een examensecretaris.

Taken van de examenleider:
 Is belast met de voorbereiding van het examen;
 Zorgt voor een ordentelijk verloop van het examen;
 Geeft de aanwijzingen van de keurmeester door;
 Deelt de draagnummers uit en zorgt ervoor dat bij het onderdeel AUTO een kopie draagnummer aan de auto wordt

bevestigd;
 Controleert of de materialen die de examenkandidaten gebruiken aan de voorschriften voldoen;
 Zorgt dat elke deelnemer gereed staat voor het betreffende examenonderdeel;
 Zorgt dat het benodigde materiaal, zoals tafels, op de juiste tijd en plaats beschikbaar is.

KEURMEESTERS

1. Indien een aan de oren of staart gecoupeerde hond in strijd met de regels is ingeschreven, moet de keurmeester de
Betreffende combinatie alsnog uitsluiten van het examen.

2. Indien een hond behorende tot een ras of categorie ten aanzien waarvan de Raad van Beheer artikel V.2., derde lid, van
het Kynologische Reglement, heeft toegepast, is ingeschreven, moet de keurmeester de betreffende combinatie alsnog
van het examen uitsluiten.

3. De keurmeester moet een hond die bijt, of probeert te bijten, uitsluiten van verdere deelname aan het examen.
4. De keurmeester neemt een meerkeuze toets af.
5. De uitspraken van de keurmeester zijn bindend.
6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester.

TERREIN

1. Trainingsveld, dit kan elk terrein zijn waar normaal G&G training wordt gegeven (25 x 45 meter).
2. De oefeningen met de auto kunnen op een geschikt parkeerterrein bij het trainingsveld worden gedaan.
3. Dierenarts en verzorging moeten in de kantine (of buiten op het veld bij goed weer, dit ter beoordeling van de keur-

meester) gebeuren. De eigenaren zitten met de hond langs de kant te wachten tot ze aan de beurt zijn (wachtkamer).
De wachtkamer dient op een behoorlijke afstand van de dierenarts te worden gesitueerd.

4. De oefeningen in de stad kunnen in een rustige bebouwing plaatsvinden maar mogen ook op of nabij het trainingsveld
worden gesimuleerd.

5. Als restaurant kan een gedeelte van een kantine worden gebruikt.
6. Voor de theorietoets dienen voldoende tafels aanwezig te zijn. (Maximaal 2 deelnemers per tafel)

MATERIAAL

1. Iedere deelnemer heeft voor het examen nodig:

 Riem: een soepele lijn (geen ketting) van ca. 1,50 meter lengte met een vaste of “halfcheck” halsband.
 Poepzakje:
 Speeltje: GH I, oef. 7 en GH II, oef. 9 en 12. Niet eetbaar, niet gevaarlijk, niet te klein en geluidloos.
 Snuitbandje GH I, oef. 15
 Tandenborstel GH I, oef. 16 bijvoorkeur speciale hondentandenborstel of Gaasje
 Medicijn GH I, oef. 17
 Handdoek: GH I, oef. 18.
 Borstel: GH I, oef. 18 Deze mag de vacht en/of de huid niet beschadigen
 Voederbak: GH I, oef. 19. Schoon en gevuld met hondenvoer.
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2. Op het examenterrein hoeft slechts één exemplaar aanwezig te zijn van:

 Geleider met hond niet tot de examengroep behorend GH I, oef 1. en oef. 10., GH II, oef. 11.
 Trimmer GH I, oef. 9.
 Fietser GH I, oef. 9
 Damesfiets GH II, oef. 15. Voorzien van goed functionerende terugtraprem

Het gebruik van eigen fiets is toegestaan.
 (Trim)tafel GH I, oef. 13 Voldoende stevig en minimaal 50 cm hoog
 Boodschappentas op

Wielen GH II, oef. 11. Eventueel te vervangen door kinderwagen, kliko, rolstoel,
Rollator , of iets dergelijks

 Paraplu GH II, oef 11.
 Dit examenreglement

THEORIE (GH II)

1. Als leerstof wordt gebruik gemaakt van de inhoud van het boekje dat verkrijgbaar bij Cynophilia door overmaking van het
verschuldigde bedrag (zie tarieven bij vereniging op de website) op giro 5442675 t.n.v. KNK Cynophilia o.v.v. GH Theorie.

2. De keurmeester neemt een meerkeuze toets af.
3. Scoort men geen voldoende dan kan men tijdens een ander examen herkansen mits tijdens het examen 16 keer een

voldoende (+) is gescoord. Deze herkansing is alleen mogelijk binnen één jaar na het examen.


