
 
 
Exameneisen Basis gehoorzaamheid 

 

Algemeen 
 
Tijdens het examen mag aan het einde van een oefening de hond worden beloond met iets 
lekkers. 
 
Het examen Basis Gehoorzaamheid kan worden onderverdeeld in twee delen, te weten een 
groepsgedeelte en een individueel gedeelte. Als eerste wordt het groepsgedeelte afgehandeld en 
vervolgens worden de individuele examens afgenomen. Gedurende de individuele examens dienen 
de overige combinaties op het veld, (afhankelijk van de weersomstandigheden) in de buurt van de 
examenring, te blijven. 
 

 

 

Groepsoefeningen 
- Door elkaar heen wandelen/omgang hond - hond 
- Blijf/Rustig achter kunnen laten aan hek 

 
Individuele oefeningen 

- Lopen met ontspannen lijn 
- Zit 
- Af 
- Sta  
- Niet doen/Leave it 
- Wachten, Voorroepen en aanlijnen  
- Spelen en speeltje lossen 
- Dierenarts oefening  

 
- Omgang baas – hond  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Groepsoefeningen 
 
Door elkaar heen wandelen/omgang hond-hond 
De kandidaten lopen met de honden door elkaar heen en moeten zorgen dat de honden aandacht en 
contact houden met de begeleider. (Bij deze oefening mag de begeleider voer in zijn/haar hand 
houden ter hoogte van de buik/borst, tussendoor mag de hond beloond worden) 

Puntaftrek volgt indien: 
- De hond teveel op andere honden reageert, onrustig is, opspringt, blaft   
- De hond negatief op andere honden reageert    
- Begeleider voertje voor neus van de hond houdt  

 
Minimaal aantal benodigde punten: 6  
 

 
Blijf/ Rustig achter kunnen laten aan hek (1 minuut) 

De begeleiders laten hun hond zitten of liggen, maken de riemen vast aan het hek en verlaten hun 
honden gelijktijdig.  
De begeleiders stellen zich op een afstand van 10 mtr voor hun hond op.  De honden dienen zich 
rustig te gedragen. De begeleiders gaan op aanwijzing van de instructeur terug naar de hond en 
maken de lijn los van het hek. Op aanwijzing van de instructeur mogen de begeleiders het 
commando opheffen.  Het gedrag van de hond mag de gehele oefening niet hinderlijk zijn.    
 
Punt aftrek volgt indien: 

- De hond hinderlijk of storend gedrag vertoont   
- De hond van positie verandert     
- Er meerdere commando’s nodig zijn     

 
Minimaal aantal benodigde punten: 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Individuele oefeningen 
 
Dierenarts oefening op tafel 
De begeleider tilt de hond op/ lokt de hond op de tafel en assisteert ‘de dierenarts’ c.q. instructeur 
door de hond vast te houden, zodat deze niet van de tafel kan vallen/springen.  De instructeur vraagt 
of de hond betrouwbaar is. Zo niet, dan wordt deze oefening NIET uitgevoerd. De ‘dierenarts’ 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 begeleider mag de gehele oefening geruststellend praten en de hond helpen m.b.v. 
voertjes.  
 
Puntaftrek volgt indien: 
- De hond zich niet op de tafel laat tillen/lokken  
- De begeleider de hond niet correct optilt   
- Ruw handelen van de begeleider     
- De hond de handelingen niet toelaat       
- De hond hapt naar de begeleider en/of instructeur   
- De hond op andere manieren protesteert     

 
Lopen met ontspannen lijn 
Het lopen met ontspannen lijn wordt gedurende het hele examen beoordeelt. De hond mag aan beide 
zijden lopen maar de lijn moet ontspannen zijn. Er mag tegen de hond gepraat worden en de hond 
mag zo nu en dan beloond worden met een brokje, maar er mag echter niet met voer gelokt worden.  
 
Puntaftrek volgt indien: 
- De hond de begeleider hindert     
- De hond blaft tijdens het wandelen    
- De hond bijt in handen, jas, riem o.i.d      
- De hond trekt aan de lijn   
- De begeleider (overbodige) correcties gebruikt   
- De hond steeds opspringt     
- De begeleider de hond lokt met een voertje   

Minimaal aantal benodigde punten: 6 
 
Zit 
Tijdens het meelopen krijgt de hond het commando zit op aanwijzing van de instructeur. 
De hond dient te blijven zitten tot de begeleider op teken van de instructeur het commando opheft.  
 
Puntaftrek volgt indien: 
- Er meerdere commando’s nodig zijn   
- De begeleider de hond lokt met voer     
- Gebruik maakt van stem en handgebaar     
- De begeleider aan de riem trekt      

 
Af 
Tijdens het meelopen krijgt de hond het commando af op aanwijzing van de instructeur. 



 
 

Dit mag vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. De hond dient te blijven liggen tot de begeleider op 
teken van de instructeur het commando opheft. 
 
Puntaftrek volgt indien: 
- Er meerdere commando’s nodig zijn 
- De begeleider de hond lokt met voer    
- Gebruik maakt van stem en handgebaar 
- De begeleider aan de riem trekt   
 
Sta 
Tijdens het meelopen krijgt de hond het commando sta op aanwijzing van de instructeur. 
De hond dient te blijven staan tot de begeleider op teken van de instructeur het commando opheft.  
 
Puntaftrek volgt indien: 
- Er meerdere commando’s nodig zijn 
- De begeleider de hond lokt met voer    
- Gebruik maakt van stem en handgebaar 
- De begeleider aan de riem trekt   
 
Niet doen/leave it 
Tijdens de oefening lopen met ontspannen lijn wordt er door de instructeur een bakje met 
voer/boterham o.i.d. op de grond gezet. 
De begeleider dient hier met zijn hond langs te lopen en te laten zien dat de  “niet doen/leave it” goed 
is aangeleerd wanneer de hond naar het voer toe wilt. 
De hond dient na de woorden “niet doen/leave it” (met een ontspannen lijn) te stoppen richting het 
voer te lopen. 
 
Puntaftrek volgt indien: 
- Er meerdere commando’s nodig zijn 
- De begeleider de hond lokt met voer/speeltje o.i.d.  
- De begeleider de lijn gebruikt om de hond te stoppen   
- De begeleider de hond corrigeert met de lijn   
- De begeleider zijn stem verheft     

Minimaal aantal benodigde punten: 6  

 

Wachten, voorroepen en aanlijnen 
De begeleider geeft de hond het commando zit of af en loopt rustig van de hond af en stopt bij de 
markering. Op aanwijzing van de instructeur roept de begeleider de hond zonder gebruik van speeltje 
of voer. De hond dient vlot te komen en rustig te blijven tijdens het aanlijnen. De begeleider mag 
maximaal 3 keer roepen al dan niet ondersteund met gebaren.  

 
Puntaftrek volgt indien: 

- Er meerdere commando’s nodig zijn 
- De hond eerst naar andere honden gaat   



 
 

- De begeleider voer of een speeltje gebruikt  
- De hond een omweg neemt    
- De begeleider op een niet correcte manier aanlijnt   
- De hond niet wacht totdat ie geroepen wordt.    
- De hond helemaal niet komt           
- Er gebruik wordt gemaakt van een lange lijn    

 
Spelen en speeltje lossen 
De begeleider mag zijn (aangelijnde) hond met het speeltje ,op neushoogte van de hond, enthousiast 
maken. Het speeltje moet een voorwerp zijn dat door zowel de hond als de begeleider vastgehouden 
kan worden (het speeltje mag geen geluid maken). De begeleider dient het spel onder controle te 
hebben en dit op elk moment kunnen beëindigen 
 
Wild gedrag moet herkend worden door de begeleider en tijdig beëindigd worden. Op aanwijzing van 
de instructeur beëindigt de begeleider het spel. De hond laat het speeltje los en de begeleider heeft 
het speeltje in de handen. 
 
Indien de hond tijdens het spelen agressie vertoont of de begeleider het spel niet onder controle 
heeft, geeft dit een onvoldoende. 

 
Puntaftrek volgt indien: 

- De hond na hapt, opspringt      
- De hond  het speeltje niet op 1 commando los laat   
- De begeleider het speeltje uit de bek van de hond trekt       
- De begeleider het speeltje ruilt voor een voertje   
- De hond niet wilt spelen                  
- De hond agressie toont tijdens het spel                       

 

Omgang baas-hond 
Aan de gedragingen van begeleider en hond wordt beoordeeld of tussenbeide de gewenste 
verstandhouding aanwezig is. Dit onderdeel wordt tijdens het gehele examen beoordeeld. 
Gekeken wordt naar: 

- Timing beloning van begeleider 
- Begeleider herkent lichaamstaal/stresssignalen  
- Begeleider helpt waar nodig en op de juiste wijze 

Puntaftrek volgt indien de begeleider: 
- Verkeerde timing van belonen heeft     
- Signalen mist van de hond (spanning, angst, etc.)   
- De hond niet voldoende/correct begeleidt.    
- Eigenaar stress of angst veroorzaakt bij de hond   
- De hond ruw behandelt   

    
Minimaal aantal benodigde punten: 6  
 


