G.G. Examen opdrachten
A – Examen
1- Volgen aan de Lijn/voet en halt houden.
( H.figuur)
2- Figuur en wendingen (8 – figuur)

Punten
Max.
10
10

3- Driehoek in draf

10

4- Staan en laten betasten

10

5- Gebit tonen

10

6- Zitten en blijven zitten

10

7- Liggen en blijven liggen

10

8- Gedrag t.a.v. andere honden
(voor en achterlangs)
9-Omgang mens – hond

10
10

Verplicht min.
aantal punten
6 *
6 *

6 *

Max.
90 punten
Min.
56 punten
* Hier moet de minimale scoren een 6 zijn.
Lager dan een 6 is de kandidaat ongeacht het totaal aantal punten gezakt.
Toelichting punt 8 Gedrag t.a.v. andere honden
Bij honden die uitvallen naar andere honden, ook meerdere keren dan geen diskwalificatie,wel
punten aftrek
Toelichting punt 9 Omgang Mens Hond:
Geeft de geleider genoeg aandacht aan zijn hond.
Beloont de geleider zijn hond na elke oefening.
Is er goed contact tussen hond en geleider.
Te weinig contact en te weinig beloning leidt tot punten aftrek; ook de lichaamstaal van de hond
naar de geleider spreekt vaak boekdelen. Ook gebrek aan ontzag van de hond naar de geleider
leidt tot puntenaftrek.

B - Examen

Punten
max.

Verplicht min.
aantal punten

1- Volgen aan de lijn/voet en halt houden.
( H - figuur)
2- Figuur en wendingen. (8 - figuur)

10

6*

10

6*

3- Staan en laten betasten.

10

4- Gebit tonen.

10

5- Vooruitsturen. (wegzenden naar instructeur)

10

6*

6- Komen, onmiddellijk in draf of galop.

10

6*

7- Plaats-oefening: komen.
(ca. 20 pas aftand)
8- Terug zenden plaats, in draf of galoop.

10

9-.Blijven liggen, baas uit zicht 2 minuten.

10

10- Gedrag ten aanzien van andere honden.
( slalom tussen andere honden)

10

6*

11- Omgang mens - hond.

10

6*

10

Max.
110 punten
Min.
70 punten
* Hier moet de minimale scoren een 6 zijn.
Lager dan een 6 is de kandidaat ongeacht het totaal aantal punten gezakt.
Toelichting punt 10 Gedrag ten aanzien van andere honden
Hier word bij 1 keer uitvallen niet meer dan 6 punten toegekend, echter bij meerdere keren volgt
diskwalificatie

C - Examen

Punten
Max.

Verplicht min.
aantal punten

1-Volgen aan de lijn en halt houden.
(VZH patroon)
2-Figuur en wendingen door groep.
(8 figuur)
3-Los volgen en halt houden.
(VZH patroon)
4-Los volgen door groep
(8 figuur)
10
5-Staan en laten betasten.

10

6*

10

6*

10

6*

6-Vooruit sturen, wegzenden op verstek.
(ca 30 pas)
7-Terug roepen, komen in draf of galop.

10

6*

10

6*

8-Plaats oefening, komen
( ca.30 pas)
9-Terug naar plaats in draf of galop

10

10-Af-oefening met baas uitzicht
(min.2 minuten)
11-Gedrag t.a.v. andere honden

10
10

6*

12-Omgang mens - hond

10

6*

6*
10

10

Max. 120 punten
Min. 76 punten
* Hier moet de minimale scoren een 6 zijn.
Lager dan een 6 is de kandidaat ongeacht het totaal aantal punten gezakt.
Toelichting bij punt 11
Bij uitvallen geldt hier diskwalificatie.

