
 

 
 
 

Exameneisen Vergevorderden 
 
 

Algemeen 
 
Tijdens het examen mag niet met voer of een speeltje worden gewerkt. Aan het einde van een 
oefening mag de hond worden beloond door middel van een aai of door een stembeloning. 
 
Het examen Vergevorderden 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 

- Omgang hond-hond 
- Blijf aan hek gezamenlijk 
- Betasten 

  
Individuele oefeningen 

- Volgen met wendingen 
- Zit 
- Sta 
- Af 
- Wacht en voorroepen  
- Aan de Voet 
- Plaats 
- Blijf uit zicht (30 seconden) 
- Omgang baas-hond 

 
 

GROEPSOEFENINGEN 
 
Omgang hond-hond 
De combinaties staan op een rij met onderling 2-3 meter afstand met de hond in de zit. De combinatie 
passeert de groep eerst langs de voorzijde en vervolgens langs de achterzijde. De meest rechtse 
combinatie start als eerste. Iedere volgende combinatie start eerst naar links voorlangs, dan de hele 
groep achterlangs en tot slot het overgeslagen gedeelte van de groep weer voorlangs. Op de juiste 
plek aangekomen loopt de combinatie met de hond volgend naast zich door, maakt een wending en 
houdt halt op de oorspronkelijke plaats. Tijdens de oefening dienen alle deelnemers de aandacht te 
vragen en vast te houden van hun eigen hond. 

 
Tijdens deze oefening wordt steeds zowel het gedrag van de actieve hond als dat van de passieve 
honden beoordeeld.  
Het gedrag van de honden dient normaal vriendelijk of onverschillig te zijn.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Punt aftrek volgt indien:  

- De hond zich af laat leiden door een andere hond                  
- De hond hinderlijk gedrag vertoont         
- De hond reageert op een uitval van een andere hond  
- Begeleider voer gebruikt           
- De hond uitvalt naar andere honden      
 
Minimaal aantal benodigde punten: 6 
 
Betasten  
Op aangeven van de instructeur stapt de combinatie circa drie passen uit de linie. De begeleider laat 
de hond zitten of staan. Eventueel met behulp van een extra commando gaat de begeleider aan een 
slappe lijn 45 graden schuin voor de hond staan. Eén van de juryleden zal de hond vervolgens 
benaderen en aanhalen. Hierna mag de begeleider weer terug stappen naar de hond.  
 
Toelichting: Het jurylid zal voorafgaand aan het betasten van de hond de begeleider vragen of de 
hond betrouwbaar is. De begeleider dient deze vraag eerlijk te beantwoorden. Ingeval de hond niet 
betrouwbaar/extreem angstig is,  zal de jury niet tot het aanhalen van de hond overgaan en wordt 
voor deze oefening geen punten toegekend.  
 
Punt aftrek volgt indien: 

- De hond tegen het jurylid opspringt 
- De hond zich niet laat betasten  
- Er voer nodig is om de hond te helpen   

 
  Blijf aan hek 

De begeleiders laten hun hond zitten of liggen, maken de riemen vast aan het hek en verlaten hun 
honden gelijktijdig op aangeven van de instructeur. 
De begeleiders lopen rustig heen en weer op een ruime afstand (ca 10 mtr) van de honden en lopen 
vervolgens naar een aangewezen plek op het veld en gaan daar met elkaar in gesprek.  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.   
De hond dient de gehele oefening rustig te blijven totdat het commando wordt opgeheven door 
begeleider.  
 
Punt aftrek volgt indien: 

- De hond hinderlijk of storend gedrag vertoont  
- De hond van positie veranderd 
- Meerdere commando’s nodig zijn 

   
Minimaal aantal benodigde punten: 6 
 
 
 
 
 
 



 

 
INDIVIDUELE OEFENINGEN 
 
Volgen aangelijnd 
Op aanwijzing van de instructeur zal de combinatie aangelijnd een parcours afleggen. Voor aanvang 
van de volgoefening heeft de hond de zitpositie aangenomen. De hond moet vlot en attent volgen, 
onmiddellijk naast de begeleider met de kop ter hoogte van het volgbeen, zodanig dat hij deze in 
geen enkel opzicht in diens bewegingen hindert. Tijdens de oefening wordt op aanwijzing van de 
instructeur een linker- en een rechterwending gemaakt. De beoordeling van deze oefening vindt 
plaats gedurende het gehele examen. 
 
Punt aftrek volgt indien: 

- De hond regelmatig meer dan 50 cm wijd loopt   
- De hond voortdurend loopt te snuffelen     
- Er meerdere commando’s nodig zijn     
- Begeleider handhulp gebruikt   
- De hond trekt aan de lijn 

 
Minimaal aantal benodigde punten: 6 
 
Commando zit  
Op aangeven van de instructeur geeft de begeleider tijdens het volgen de hond het commando zit. 
De hond dient op één commando vlot en recht naast de begeleider te gaan zitten aan diens 
volgkant en in dezelfde looprichting als de begeleider. 
 
Punt aftrek volgt indien: 

- Traag of scheef zitten      
- Er meerdere commando’s nodig zijn     
- Begeleider handhulp gebruikt     
- Begeleider riem gebruikt 
- Er voer gebruikt moet worden     

 
Commando af  
Op aangeven van de examinator geeft de begeleider tijdens het volgen de hond het commando af. 
De hond dient op één commando vlot en recht naast de begeleider te gaan liggen aan diens 
volgkant en in dezelfde looprichting als de begeleider. 
 
Punt aftrek volgt indien: 

- Traag of scheef gaat liggen     
- Er meerdere commando’s nodig zijn     
- Begeleider handhulp gebruikt     
- Begeleider riem gebruikt 
- Er voer gebruikt moet worden         

 
Commando sta  
Op aangeven van de examinator geeft de begeleider tijdens het volgen de hond het commando sta. 
De hond dient op één commando vlot en recht naast de begeleider te gaan staan aan diens volgkant 
en in dezelfde looprichting als de begeleider. 
 
Punt aftrek volgt indien: 

- Traag of scheef gaan staan     
- Er meerdere commando’s nodig zijn     
- Begeleider handhulp gebruikt     
- Begeleider riem gebruikt  
- Er voer gebruikt moet worden      



 

 
 
Wacht en voorroepen 
Aan het einde van de volg oefening laat de instructeur de combinatie naar een aangewezen plek lopen. 
Op deze plek dient de combinatie halt te houden. De hond neemt hierbij de zitpositie in. Op  
aangeven van de instructeur wordt de riem los gemaakt en de hond afgelegd, waarna de riem 
(zonder knopen of lus) bij de hond wordt gelegd. Op aanwijzing van de instructeur verwijdert de 
begeleider zich in voorwaartse richting tot een afstand van ongeveer 10 meter. Hier stelt de 
begeleider zich op met het gezicht naar de hond toegewend. Op aanwijzing van de instructeur geeft 
de begeleider de hond het commando om bij hem te komen. De begeleider dient zijn armen met 
gestrekt langs het lichaam te houden en te wachten op de aanwijzing van de instructeur zonder van 
houding te veranderen. De hond moet onmiddellijk gehoorzamen en langs de kortste weg, bij 
voorkeur in draf of galop (het ras in aanmerking genomen), bij de begeleider de voorpositie (zit) 
innemen. 
 
Punt aftrek volgt indien: 

- De hond het wacht commando opheft   
- Er meerdere commando’s nodig zijn     
- Begeleider handhulp gebruikt    
- Voer/speeltje gebruikt wordt 
- Gebruik lange lijn 
- De hond niet gaat voorzitten 
- De begeleider de hond niet correct aanlijnt   
- De hond niet komt   

 
Minimaal aantal benodigde punten: 6 
 
Commando aan de voet 
Nadat de hond naar de begeleider toe geroepen is door middel van het commando hier, geeft de 
begeleider op aangeven van de instructeur de hond het commando “aan de voet”. Bij dit 
commando dient de hond vlot achter de begeleider om te lopen naar diens volgbeen en daar 
(zonder extra commando) te gaan zitten. De begeleider dient hierbij de door hem ingenomen 
positie te behouden. 
 
Punt aftrek volgt indien: 

- Er meerdere commando’s nodig zijn    
- Begeleider handhulp gebruikt     
- Begeleider de riem gebruikt     
- De hond scheef gaat zitten   

 
Plaats sturen 
Bij aanvang van de oefening bevindt de hond zich in de zitpositie naast de begeleider (einde van de 
vorige oefening). De hond dient deze houding aan te houden tot hij van de begeleider, op aanwijzing 
van de instructeur, het commando krijgt om naar de riem terug te keren. De hond dient dit 
onmiddellijk te doen, bij voorkeur in draf of galop (het ras in aanmerking genomen), langs de kortste 
weg en direct op of bij de riem te gaan liggen, met het front naar de begeleider. Op aanwijzing van  
 
 
 
de instructeur begeeft de begeleider zich naar de hond en gaat naast de hond staan. Daarna geeft de 
begeleider op aanwijzing van de instructeur de hond het commando om de zitpositie in te nemen. 
 



 

 
 
Punt aftrek volgt indien: 

- Begeleider niet wacht op teken van instructeur   
- Hond niet wacht op teken van begeleider  
- Begeleider instapt bij het uitsturen   
- Er meerdere commando’s nodig zijn    
- Hond niet gaat liggen bij de riem   
- Hond meer dan 1 lichaamslengte bij de riem vandaan ligt  

 
Commando blijf uit zicht (30 seconden) 
Op aangeven van de instructeur geeft de begeleider de hond het commando zit. Vervolgens wordt 
de riem los gemaakt. De begeleider geeft de hond hierna het commando af en stopt de lijn in zijn 
zak of hangt deze om zijn nek. Op aanwijzing van de instructeur geeft de begeleider het laatste 
commando en verlaat de hond. De begeleider gaat op een daartoe vooraf aangegeven plaats uit 
zicht.  De tijd gaat in zodra de begeleider uit zicht is verdwenen. De begeleider gaat op aanwijzing 
van de instructeur (na 30 seconden) terug naar de hond en gaat naast de hond staan, zonder enig 
commando te geven. Op aanwijzing van de instructeur geeft de begeleider de hond het commando 
te gaan zitten, wat de hond onmiddellijk en zonder aarzelen moet opvolgen, door recht naast de 
begeleider te gaan zitten.  
 
Punt aftrek volgt indien: 

- Begeleider niet wacht op teken van instructeur    
- Er een voorwerp bij de hond wordt achter gelaten  
- Er meerdere commando’s nodig zijn     
- De hond het af commando opheft     
- De hond het blijf commando opheft     

 
Omgang baas-hond 
Aan de gedragingen van begeleider en hond wordt beoordeeld of tussenbeide de gewenste 
verstandhouding aanwezig is.  
 
Gekeken wordt naar: 
- Timing beloning van begeleider 
- Begeleider herkent lichaamstaal/stresssignalen en (indien nodig) handelt ernaar 
- Helpt waar nodig 
- Begeleidt hond op de juiste wijze 
Dit onderdeel wordt tijdens alle oefeningen beoordeeld. 
 
Puntaftrek volgt indien de begeleider: 
- Verkeerde timing van belonen heeft     
- Signalen mist van de hond (spanning, angst, etc.)   
- De hond niet voldoende/correct begeleidt.    
- Stress of angst veroorzaakt bij de hond    
- De hond ruw behandelt in het algemeen 
 
Minimaal aantal benodigde punten: 6 


