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Voorwoord
U heeft zich aangemeld voor een cursus en dat is een goede zaak.
Een gehoorzame hond zal zich vrijer kunnen bewegen en meer ‘hond’ kunnen
zijn dan een onopgevoede hond die voortdurend op zijn/haar kop krijgt en
anderen tot last is.
Ook zult u merken dat een goed opgevoede hond plezieriger is om mee te
nemen en in veel gevallen een graag geziene gast is.
Wij wensen u veel plezier bij onze vereniging.
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Spelregels cursussen
Voor zowel u als uw medecursisten en de instructeurs is het plezierig wanneer
de cursussen goed verlopen. We hebben daarvoor een aantal spelregels. Wij
willen u vragen deze goed door te lezen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kom trouw naar de les, en zorg dat u tijdig aanwezig bent.
Op ons terrein is uw hond altijd aangelijnd.
Vóór de cursus is uw hond goed uitgelaten.
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door aan uw instructeur.
Wanneer u drie maal achtereen zonder bericht afwezig bent, kunnen we u
helaas niet meer tot de cursus toe laten.
Besluit u, om welke reden dan ook, met de lessen te stoppen, geef dit dan
door aan uw instructeur of aan het cursus-secretariaat.
De lessen gaan onder alle weersomstandigheden door (m.u.v. onweer. Bij
twijfel kunt u altijd even bellen naar het clubhuis.
We houden met z’n allen het terrein schoon en ruimen daarom eventuele
‘ongelukjes’ direct op. Neemt u daarom plastic zakjes mee, en gooi deze
direct weg in de grote container bij de hoofdingang. Tijdens de training
wordt niet gerookt.
Parkeer uw auto op het grote parkeerterrein voorbij de club. De
parkeerplaatsen voor de hoofdingang zijn bedoeld voor de medewerkers
en niet voor cursisten.

Praktische tips tijdens de lessen
Kleding:
Uw kleding mag de hond tijdens de training niet hinderen.
Schoeisel: Draag schoeisel met zachte zolen.
Halsband: Er bestaan vele soorten halsbanden en iedere hond reageert
verschillend. Overleg met uw instructeur welke halsband u het
beste voor uw hond kunt gebruiken tijdens de training.
‘Prikbanden’ zijn verboden.
Riem:
Gebruik een soepele (leren) riem van ongeveer 1.50 m (geen flexi
lijn) met een papegaaienbeksluiting/ musketon.
Attributen: Neem altijd beloningsvoer, poepzakje, een speeltje (geen
piepspeelgoed) en in de B-cursus een apporteervoorwerp mee.

4

Hoe leert een hond?
In onze vereniging gaan we uit van het principe dat we met het belonen van
positief gedrag en negeren van ongewenst gedrag het meest bereiken. De
ervaring heeft geleerd dat er daardoor snel een plezierige baas-hond-relatie
ontstaat en de hond bovendien een plezier is voor zijn omgeving.
Probeer in de eerste plaats vanuit de hond te denken. Overweeg zelf altijd
eerst wát de hond moet leren, daarna hoé u hem dat kan leren en vooral wat
dat voor de hond betékent. De G&G-cursussen zijn er om u te leren met uw
hond om te gaan. De instructeur geeft hiervoor aanwijzingen.
Onderstaande tips helpen u daarbij:
o Belonen, op het juiste moment, is het belangrijkste bij de training. Belonen
is bijvoorbeeld:
–
het geven van een klein(!) stukje voer;
–
het prijzen van de hond met de stem;
–
het aaien van de hond.
o Probeer er achter te komen, wat door uw hond als prettig wordt ervaren en
maak daar tijdens de training gebruik van: leer het karakter van uw hond
kennen, altijd, dus onder alle omstandigheden.
o Maakt uw hond fouten, doordat hij de oefening onvoldoende beheerst,
straf dan nooit, maar ga terug naar de fase van de oefening die hij wel kent.
o Straf nooit voor fouten die u zelf maakt.
o Moedig uw hond tijdens de training voortdurend aan het goede te doen,
maar breng variatie aan, maak van de training geen sleur.
o Tijdens de trainingsperiode leert de hond; grijp bij ongewenst gedrag op
een rustige wijze in, zonder uw geduld te verliezen. Het vertrouwen tussen
geleider en hond moet altijd blijven bestaan.
o Geef geen commando’s die door uw hond niet kunnen worden opgevolgd
en waarbij u niet in staat bent de uitvoering af te dwingen.
o Gedraag u tegenover de hond altijd als leider.
o Oefen thuis nooit te lang achtereen; beter 10 minuten goed, dan een half
uur slecht. Nog beter is, tweemaal per dag 5 minuten.
o Leer zo vlug mogelijk met uw hond te spelen. De hond mag nooit de baas
over u worden.
o Om een commando correct uit te laten voeren, gebruiken we hulpen.
o Vergeet nooit uw hond onmiddellijk te belonen, wanneer het commando is
uitgevoerd.
o Train nooit met uw hond, als u zelf niet lekker in uw vel zit.
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De Gedrag & Gehoorzaamheid-oefeningen
Hieronder vindt u een lijst met de Gedrag & Gehoorzaamheid-oefeningen en
de daarbijbehorende commando’s en hulpen. Wij adviseren u pas dán de
oefeningen thuis te gaan trainen wanneer deze in de les zijn behandeld. U
heeft dan van de instructeur aanwijzingen hóe u de oefeningen kunt aanleren.
Oefening
Aandacht

commando
naam van de hond + let
op of kijk

hulp
met behulp van voer de
aandacht vasthouden

Spelen

spelen

achteruit lopen en
uitnodigen tot spelen

Speeltje terugbrengen los
en afgeven in de hand

beginnen op korte
afstand

Hand geven aan een
andere persoon en de
hond blijft rustig

blijf zit/-af/-staan

eventueel handpalm
vóór het gezicht van de
hond houden

Volgen

naam van de hond + volg linkerbeen voorwaarts

Komen op bevel

naam van de hond +
commando

uitleg tijdens de lessen

Links en linksomkeert

uitleg tijdens de lessen

Rechts en
rechtsomkeert

uitleg tijdens de lessen

Halthouden en zitten

zit

lijn overnemen in de
rechterhand, linkervoet
aan-sluiten bij rechts,
linkerhand met een brokje
erin boven de kop van de
hond

Afliggen

af

verschillende methoden,
afhankelijk van de hond

Zitten vanuit ‘af’

zit

gelijktijdig met het
commando zit opwaartse
beweging van de hand met
een brokje erin maken voor
de kop van de hond

‘Staan’ vanuit zit

naam van de hond +
staan

er zijn meerdere methoden
afhankelijk van de hond;
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uitleg tijdens de lessen
Blijven zitten, liggen
of staan

blijf zit/– af/– staan

evt. rechterhandpalm vóór
het gezicht van de hond en
altijd met het rechterbeen
wegstappen

Vak sturen

vooruit en dan ‘af’

er ligt een markering in het
vak en sturen zo nodig
gelijktijdig met een kort
armgebaar

– achterom

voet

– linksom

naast

aanleren: zo nodig met de
rechterhand de richting
aangeven
aanleren: zo nodig met de
linkerhand met brokje de
richting aangeven

'Einde oefening’

vrij of OK

Verplaatsen van de
hond vanuit recht
vóór de geleider naar
links naast de
geleider:

geleider en hond samen
ontspannen

Tips tijdens het aanleren van de oefeningen
 direct na het correct uitvoeren van iedere oefening de hond belonen en niet
pas na het vrijgeven;
 gebruik altijd dezelfde commando’s en in combinatie met de juiste hulpen,
steeds op dezelfde manier uitgesproken;
 gebruik steeds wisselende aanmoedigingen en beloningen om de aandacht
van de hond vast te houden zodat hij voor zijn goede werk wordt beloond;
 het gebruik van de stem:
 de naam van de hond gebruiken we vóór de bevelen en verder
uitsluitend wanneer de hond naar ons toe moet komen.
 de toonhoogte is, evenals de beslistheid, zéér belangrijk. Gebruik voor
de verschillende bevelen verschillende toonhoogten
Voorbeelden:
 staan =
hoog
 zit
= normaal
 af
= laag
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A-cursus.
De A-cursus bestaat uit drie onderdelen.
1. Praktijkoefeningen zoals eten geven zonder dat je handen ook voor voer
worden aangezien, in de auto blijven en ‘netjes uit de auto stappen’. Deze
oefeningen worden afgetekend op een aftekenlijst die meetelt in de
eindtoets.
2. De Gedrag- & Gehoorzaamheid-oefeningen: op speelse wijze leert uw hond
onder andere de oefeningen zoals ‘zit’, ‘af’ en ‘staan’.
3. Theorielessen over het gedrag en de verzorging van de hond. Deze lessen
worden ’s avonds in onze kantine gegeven. Aanvullend op deze lessen
ontvangt u een theorieboek.
De A-toets
De cursus wordt afgesloten met een toets, waarin de G&G-oefeningen in een
ontspannen sfeer worden afgenomen tijdens het 16e lesuur door een
instructeur van Gooi- en Eemland. Bij voldoende punten kan worden
ingeschreven voor de B-cursus. Het advies van de jury en de instructeur is
bindend. In de 15e les doet u een theorietoets, waarin schriftelijk de
theoretische kennis, opgedaan tijdens de cursus, getoetst wordt. De
theorietoets heeft 20 meerkeuzevragen.
Per vraag is er maar één antwoord helemaal goed en alle antwoorden op de
vragen zijn terug te vinden in het theorieboek.
Cursisten met leesblindheid of iets dergelijks mogen de theorietoets
mondeling afleggen. Graag even vóóraf afspreken met de instructeur.
Kinderen mogen de theorietoets onder begeleiding afleggen.
Het diploma
De A-toetsen worden tijdens het lesuur afgenomen door een instructeur van
KC G&E. Bij voldoende punten kan worden ingeschreven voor de B-cursus.
Het advies van de jury en instructeur is bindend.
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Toetscriteria A
Praktijkoefeningen
1. In en uit de auto
2. Meelopen aan de lijn (zonder trekken)
3. Aandacht voor de geleider (10 sec.)
4. Spelen met de geleider
5. Speeltje terugbrengen
6. Hand geven
7. Aan de paal vastbinden
8. Dierenartstraining + snuitbandje
9. Borstelen
10.Voerbaktraining
11.Restauranttraining
12.Vak sturen
O = onvoldoende V = voldoende

Max

Min

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

V
V
-

10
5
5

-

10
10
10
5
5
5

5
3
3

65

50

G = goed

G&G-oefeningen
1. Volgen (aangelijnd)
2. Staan (aangelijnd, 5 sec.)
3. Betasten door de geleider (+ gebit
tonen)
4. Zit (1 minuut, aangelijnd)
5. Af (1 minuut, aangelijnd)
6. Komen op bevel
7. Naast
8. Omgang geleider/hond
9. Omgang hond/hond
Totaal te behalen

Alle oefeningen worden op het trainingsveld beoordeeld? (met uitzondering
van oefening ‘uit de auto halen’ en de oefening ‘restauranttraining’).
Toelichting bij de praktijkoefeningen
De praktijkoefeningen zijn de opvoedingsoefeningen die u in de thuissituatie
van pas kunnen komen. De oefeningen die hieronder worden beschreven
hebben betrekking op de praktijkoefeningen voor de A-cursus. In de Bcursussen wordt een deel van deze oefeningen uitgebreid en worden nieuwe
oefeningen toegevoegd. Voor de exacte eisen van de Gehoorzame Hond I
verwijzen wij u naar het Cynophiliaboekje zoals beschreven op pagina 18.
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1.In en uit de auto
Wanneer de klep of deur van de auto opengaat moet de hond blijven wachten.
Hiervoor mag een commando gegeven worden, en tijdens het wachten mag de
hond liggen, zitten of staan. Hij mag echter geen pogingen ondernemen om
uit zichzelf uit de auto te springen. Pogingen hiertoe moeten worden
gecorrigeerd. Honden onder het jaar worden zo veel mogelijk uit de auto
getild!
Op het commando van de geleider mag de hond uit de auto komen. De lijn
moet hierbij zo kort zijn dat de hond dichtbij de geleider blijft, maar niet zo
kort dat hij tijdens het uit de auto komen opgehangen wordt. Bij deze oefening
mag de lijn strak staan.
1. Meelopen aan de lijn (zonder trekken)
Het meelopen aan de lijn wordt gedurende de hele toets bekeken en
beoordeeld. Tijdens het meelopen mag er door de geleider gepraat worden
tegen de hond en mag er gebruik gemaakt worden van hulpen (in de A-cursus
ook van een speeltje of beloning) om de hond aan een slappe lijn te laten
meelopen. Wanneer de lijn strak komt te staan moet de geleider dit op een
correcte manier corrigeren. Wanneer de hond naar een soortgenoot of passant
toetrekt of uitvalt moet er gecorrigeerd worden. De hond moet beloond
worden voor goed gedrag. Deze oefening kan (dit ter beoordeling van de jury)
door meerdere combinaties tegelijk worden uitgevoerd.
2. Aandacht voor de geleider
De hond zit vóór of links naast de geleider . De geleider geeft de hond een
attentie-commando b.v. ‘let op’ of ‘kijk’ en hij dient gedurende 10 seconden de
aandacht van de hond vast te houden met behulp van de stem en zo nodig
speeltje of voer (waarbij de hond niet met de snuit tegen het voer/speeltje mag
zitten). Ook mag de hond niet door de instructeur en/of anderen worden
afgeleid.
3. Spelen met de geleider
De geleider nodigt de hond uit voor een spelletje. Hiervoor mag gebruik
gemaakt worden van een klein speeltje (geen piepspeelgoed). De hond mag
tijdens het spelen de geleider niet bijten! Wanneer dit wel gebeurt, moet dit
gecorrigeerd worden. Op het commando van de geleider wordt het spelen
gestaakt. De geleider houdt het speeltje dan in zijn bezit. Wanneer de hond na
het staken van het spel blijft uitdagen, moet dit gecorrigeerd worden.
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5. Speeltje terugbrengen
De geleider gooit het speeltje weg en de hond brengt het terug en geeft het in
de hand van de geleider, die vervolgens het commando ’los’ geeft.
6. Hand geven
De geleider geeft aan een andere persoon een hand en de hond blijft rustig.
7. Aan de paal vastbinden
De geleider legt de hond aan de lijn, bij voorkeur, met een veiligheidsknoop
vast, op een voor de hond veilige plaats. De lijn mag hierbij niet zo lang zijn
dat de hond er met de poten in verward kan raken, maar ook niet zo kort dat
de hond niet kan gaan liggen. Geef de hond tijdens deze oefening niet het
commando ‘zit’ of ‘af’ of enig ander commando. Zeg liever: ‘Even wachten’ of
‘Ik ben zo terug.’
8. Dierenartstraining
De geleider moet de hond op de juiste manier op en van de tafel tillen. Een
zware hond mag door twee personen getild worden, de geleider geeft aan hoe
en wanneer er getild wordt. Tijdens het tillen en op tafel staan mag de geleider
tegen de hond praten.
Wanneer de hond verzet vertoont, moet dit gecorrigeerd worden.
De hond mag op de tafel staan, zitten of liggen en de geleider houdt de hond
in de halsband vast. Pogingen om van tafel te springen en onrustig gedrag
worden gecorrigeerd. Wanneer de hond op tafel staat/zit/ligt, wordt hij door
de eigen instructeur betast. De instructeur benadert de hond van voren.
Wanneer de hond tijdens het betasten uitvalt of verzet vertoont moet dit
gecorrigeerd worden. Goed gedrag moet beloond worden.
Eveneens wordt een snuitbandje omgedaan. De hond moet hierbij rustig
blijven zitten.
9. Borstelen
De geleider borstelt de hond die ligt. De hond moet het borstelen zonder
protest ondergaan en toestaan dat de geleider hem op alle plaatsen borstelt,
zeker op de buik. De geleider dient het borstelen voorzichtig en voor de hond
op een plezierige manier te doen. Wanneer de hond in de borstel hapt (speels
of agressief), moet dit gecorrigeerd worden.
10. Voerbaktraining
De hond krijgt het commando ‘zit’ en moet netjes blijven zitten terwijl de
geleider de bak met het eten neerzet op ± 1 meter afstand. Pas op het
commando ‘vrij’ of ‘eten’ mag de hond naar de bak toegaan om te eten.
Wanneer de hond opstaat vóór het commando om te gaan eten gegeven is,
moet dit gecorrigeerd worden.
Wanneer de hond bijna klaar is met eten geeft de geleider de hond nog wat
voer door met zijn hand (met voer) in de voerbak te gaan. De hond mag
gewoon door blijven eten, maar mag ook een stapje terug doen. Wanneer de
hond naar de geleider uitvalt, gromt of ander agressief gedrag vertoont, moet
dit gecorrigeerd worden.
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11. Restauranttraining
Deze oefening wordt afgenomen wanneer de cursisten hun theorietoets
maken. De geleider betreedt als eerste de ruimte, gaat dus als eerste door de
deur en daarna pas de hond. De hond ligt onder de tafel, of naast de stoel van
de geleider. De hond mag niet in een gangpad of doorloop liggen. De hond
dient rustig te blijven liggen, wanneer hij een keer opstaat of gaat zitten, dient
de geleider hem weer neer te leggen. Piepen, blaffen of iets dergelijks moet
gecorrigeerd worden.
12. Vak sturen
Midden in een vak van 3 x 3 meter, gemarkeerd door 4 pionnen, ligt een
markering. De geleider staat met de hond op een afstand van 5 meter en stuurt
de hond naar het vak. Zodra de hond in het vak is, krijgt hij het commando
‘af’ of ‘down’.
Toelichting bij de G&G-oefeningen tijdens de A-toets
1. Volgen (aangelijnd)
Bij het aangelijnd volgen mag de lijn niet strak staan (klein boogje). De lijn
mag zowel links als rechts gedragen worden, het heeft de voorkeur de lijn
links te voeren. De hond moet links, in een goed tempo en attent, volgen aan
de slappe lijn onmiddellijk naast de geleider (schouder op kniehoogte) en
tijdens de wendingen in deze positie blijven.
De jury geeft de volgende aanwijzingen, in willekeurige volgorde:
A.
VoorwaartsD.
Rechtsomkeert
B.
Rechts
E.
Halthouden
C.
Links
Bij het halthouden gaat de hond zitten in dezelfde richting als de geleider
staat. (Hiervoor mag het commando ‘zit’ gegeven worden.)
De geleider mag de aandacht van de hond proberen vast te houden d.m.v. een
brokje in de hand (maar men mag de hond niet in het voer laten lopen) of door
tegen de hond te praten (geen commando’s geven). Een Halti of anti-trekriem
(gentle-leader) is toegestaan, echter het maximaal te behalen puntenaantal
voor het volgen is dan 6.
2. Staan
De geleider laat de hond staan, waarna de geleider schuin voor de hond gaat
staan. Bij deze oefening mag de lijn niet strak staan.
De hond moet minstens 5 tellen in stand stil blijven staan.
3. Betasten door de geleider (kop, rug, flanken, voetzooltjes, staart, in oren
kijken) en gebit tonen
De geleider loopt voor de hond langs, doet eventueel de linkerhand in de
halsband van de hond en gaat de hond aan de linkerkant betasten. De geleider
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dient de poten van de hond op de juiste manier naar achteren op te tillen en
op de juiste manier in de oren te kijken. Bij honden met hangoren wordt het
oor eerst voorzichtig omgeslagen, voordat de geleider hierin kijkt. Tijdens het
betasten mag de geleider de hond rustig toespreken. Op aanwijzing van de
instructeur gaat de geleider weer aan de rechterkant naast de hond staan en
geeft het commando ‘zit’.
Het tonen van het gebit gebeurt in drie delen, hierbij zit de hond en dient het
gebit gesloten te zijn en de zijkanten zo volledig mogelijk zichtbaar. Wanneer
de hond verzet vertoont moet dit gecorrigeerd worden.
4. Zit, aangelijnd 1 minuut
De hond gaat op commando van de geleider zitten in dezelfde richting waarin
de geleider staat en blijft zitten. Nadat de geleider een pas opzij gedaan heeft,
moet de hond gedurende 1 minuut zitten.
5. Afliggen, aangelijnd 1 minuut
Op commando van de geleider neemt de hond een liggende houding aan.
Deze houding dient hij/zij 1 minuut aan te houden. De geleider gaat één pas
schuin van de hond af staan met het gezicht naar de hond toe. Tijdens heel
slecht weer mogen honden die dat gewend zijn deze oefening op een kleedje
doen.
6. Komen op bevel (onaangelijnd)
De geleider plaatst de hond in de zit- of ligpositie en stelt zich op 5 meter
afstand voor de hond op, met het gezicht naar de hond. Bij het verlaten van de
hond, mag nog een laatste commando ‘zit’ of ‘blijf’ gegeven worden. Op
aanwijzing van de instructeur roept de geleider de hond naar zich toe. De
geleider mag eventueel een brokje in de hand hebben. De hond moet nu in
rechte lijn naar de geleider komen en zo dicht mogelijk vóór de geleider gaan
zitten dan wel direct naast; in beide gevallen moeten de handen van de
geleider naast het lichaam gehouden worden. Er mag één commando ‘zit’
gegeven worden.
7. Naast (naar keuze los of aangelijnd)
De hond zit recht voor de geleider met de kop naar deze toe gekeerd.
Op aanwijzing van de instructeur geeft de geleider het commando ‘naast’. De
hond draait voor de geleider en gaat vervolgens links naast hem/haar zitten.
Hierbij mag éénmaal het commando ‘zit’ gebruikt worden.
8 en 9. Omgang geleider/hond en hond/hond
Deze moet correct zijn en wordt gedurende de hele toets bekeken. Gelet wordt
op de wijze van corrigeren en belonen: juiste methode, juiste moment, etc. en
blijk geven van een goede baas-hond-relatie.
De honden moeten zich onvoorschillig ten opzichte van elkaar gedragen en
niet teveel belangstelling, dan wel dreigend/agressief gedrag tonen.
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B-cursus
In deze cursus worden de oefeningen moeilijker en komen er nieuwe
oefeningen bij. Ook worden sommige oefeningen onaangelijnd uitgevoerd. In
deze cursus ervaart u dat ‘werken met je hond’ niet alleen leuk is, maar ook de
band tussen u en uw hond versterkt. Wanneer u voor het B-examen slaagt,
kunt u inschrijven voor een vervolgcursus.
Tijdens het B-examen mag geen kleedje gebruikt worden bij de blijfoefeningen.
Er moet gebruik worden gemaakt van een normale halsband en lijn.
B-examens
De B-examens worden afgenomen op zaterdag en/of zondag.
Data daarvoor staan aan het begin van de cursus op de website, in het
clubblad en op het bord in de kantine. Soms zijn er wijzigingen, kijk daarom
op het bord in de kantine en op de website-agenda. De examens worden
afgenomen in verschillende ringen en per onderdeel beoordeeld door onze
eigen instructeurs. Bij voldoende punten kan er worden ingeschreven voor de
vervolgcursus. Het advies van de jury en instructeur zal worden meegenomen
in het toelaten van de combinatie en is bindend.
Voor de behendigheid is het B-diploma of GH-diploma vereist. De cursus GHkan worden gedaan terwijl de hond de B-cursus volgt. Voor het toelaten in de
behendigheid is advies van de jury en instructeur bindend.
Toetscriteria B
Voor deelname aan het B-examen moet de A-toets met goed gevolg zijn
afgelegd. De hond mag aangemoedigd worden, echter zonder extra
commando’s te geven, zonder constant tegen de hond te praten. Tijdens het Bexamen wordt geen voer gebruikt.
Oefeningen

Max

Min

1. Volgen (aangelijnd)

10

-

2. Komen op bevel

10

5

3. Voet (onaangelijnd)

5

-

4. Vooruit vak (onaangelijnd)

10

-

5. Naast (onaangelijnd)

5

-

6. Staan en betasten

5

-

8. Apport (voorwerp vasthouden 5 sec.)

5

-

9. Zit (1 minuut, onaangelijnd)

10

-

10.Af (2 minuten, onaangelijnd)

10

-

11.Omgang geleider/hond

5

3

12.Omgang hond/hond

5

3

7. Gebit tonen (aangelijnd)

14

Totaal te behalen

85

60

Toelichting bij de oefeningen tijdens het B-examen
1. Volgen (aangelijnd)
Bij het aangelijnd volgen mag de lijn niet gespannen zijn en wordt de lijn in de
linkerhand vastgehouden. De hond volgt de geleider zonder deze te hinderen.
Bij aanvang van deze oefening laat de geleider de hond aan zijn linkerzijde
zitten in dezelfde richting als waarin de geleider staat. De jury zal wachten op
de bevestiging van de vraag ‘Bent u zover?’ alvorens de geleider het teken te
geven te beginnen met de volgoefening.
Tijdens elke start vanuit zitpositie van de hond mag een volgcommando
gegeven worden, bijvoorbeeld ‘(naam van de hond), volg.’
De jury geeft, in willekeurige volgorde, de aanwijzingen:
A.
VoorwaartsD.
Rechtsomkeert
B.
Rechts
E.
Halthouden
C.
Links
Bij het halthouden moet de hond uit eigen beweging naast de geleider gaan
zitten in dezelfde richting als waarin de geleider staat.

PdJ

2. Komen op bevel (onaangelijnd vanuit de ligpositie)
De hond wordt op aanwijzing van de jury afgelijnd en krijgt het commando
‘af’ of ‘down’. De geleider verlaat de hond 10 meter, op aanwijzing van de jury
houdt de geleider halt en draait zich om en vervolgens krijgt de geleider het
commando de hond te roepen. De hond mag voor komen zitten, dan direct het
commando ‘naast’ geven, of de hond mag direct ‘naast’ gaan zitten. In beide
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gevallen moeten de handen van de geleider naast het lichaam gehouden
worden. Alvorens de hond te verlaten mag de geleider nog een commando
‘wacht’ of ‘blijf’ geven.
3. Voet (onaangelijnd)
De hond zit recht voor de geleider met het front naar de geleider toe. Op
aanwijzing van de jury geeft de geleider de hond het commando om aan de
voet te gaan, bijvoorbeeld met ‘voet’. De hond verplaatst zich nu achter de
geleider om en gaat uit eigen beweging links naast de geleider zitten in
dezelfde richting als waarin de geleider staat.
4. Vooruit vak (onaangelijnd)
Afstand 5 meter.
Het vak wordt gemarkeerd door 4 pionnen, die in een vierkant van 3 x 3
meter staan, midden in het vierkant ligt een markering.
Op aanwijzing van de jury stuurt de geleider de hond naar het vak, hiervoor
mag een commando worden gebruikt. De hond moet hierop in vlot tempo en
in rechte lijn naar het midden van het vak gaan en daar op commando ‘af’ of
‘down’ gaan. Op aanwijzing van de jury gaat de geleider terug naar de hond
en gaat rechts naast de hond staan, terwijl de hond blijft liggen. Op aanwijzing
van de jury geeft de geleider de hond het commando ‘zit’ of ‘naast’ en lijnt
deze daarna aan. Hierna volgt de aanwijzing ‘einde oefening’.
5. Naast (onaangelijnd)
De jury vraagt de geleider voor de hond te gaan staan, alsof deze geroepen is.
De hond verplaatst zich op commando, bijvoorbeeld ‘naast’, van vóór de
geleider naar diens linkerkant en gaat daar uit eigen beweging zitten in
dezelfde richting als waarin de geleider staat.
6. Staan en betasten (aangelijnd)
De geleider laat de hond staan, waarna de geleider schuin vóór de hond gaat
staan. De lijn mag hierbij niet strak staan. De jury moet om de hond heen kunnen lopen. De jury zal de hond van voren benaderen, vragen: “Is uw hond
betrouwbaar?” en, als de geleider dit bevestigt, daarna betasten. Indien nodig
mag de geleider de kop van de hond stevig vasthouden, kost dat wel punten.
Eveneens mag de geleider met een handhulp ervoor zorgen dat de hond blijft
staan, ook dat kost punten.
7. Gebit tonen (aangelijnd)
Op aanwijzing van de jury toont de geleider, door het oplichten van de lippen,
het gebit van de hond, hierbij staat of zit de hond. Het tonen gebeurt in drie
delen, hierbij dient het gebit gesloten te zijn en de zijkanten zo volledig
mogelijk zichtbaar.

8. Apport (apporteervoorwerp vasthouden 5 sec.)
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De geleider staat voor de onaangelijnde hond. De hond pakt zelf het eigen
apporteervoorwerp aan, dat de geleider hem voorhoudt. De geleider mag
hiervoor bijvoorbeeld het commando ‘vast’ of ‘apport’ gebruiken. Het
voorwerp mag niet in de bek gestopt worden.
De hond moet het voorwerp minimaal 5 seconden vasthouden totdat de
geleider dit, op aanwijzing van de jury, met beide handen aanpakt en de hond
het commando ‘los’ geeft.
Opmerking:
Gebruik als apporteervoorwerp een houten of kunstof blok of een dummy.
9. Zit (1 minuut, onaangelijnd)
Deze oefening wordt tegelijkertijd door meerdere deelnemers uitgevoerd.
Op aanwijzing van de jury worden de geleiders met een tussenruimte van
ongeveer 2 tot 3 meter in een rechte lijn naast elkaar opgesteld, de honden
zitten naast de geleiders.
De jury geeft de aanwijzing ‘lijnen eraf’ en vervolgens ‘laatste commando,
verlaat je hond’, waarna de geleider nog één commando mag geven,
bijvoorbeeld ‘zit’ of ‘blijf’.
Hierna verplaatsen de geleiders zich recht voor de hond op 5 meter afstand.
Na het verstrijken van de tijd (1 minuut) geeft de jury de aanwijzing ‘terug
naar de honden’ en daar aangekomen gaan de geleiders recht naast hun
honden staan.
Daarna geeft de jury de aanwijzing ‘einde oefening’ waarna de honden weer
worden aangelijnd en beloond mogen worden.
10.Af (2 minuten, onaangelijnd op een afstand van ± 10 meter)
Deze oefening wordt tegelijkertijd door meerdere deelnemers uitgevoerd.
Op aanwijzing van de jury worden de geleiders met een tussenruimte van
ongeveer 2 tot 3 meter in een rechte lijn naast elkaar opgesteld, de honden
zitten links naast de geleiders.
Op aanwijzing van de jury worden de honden afgelijnd en zonder extra
hulpen, afgelegd. De jury geeft de aanwijzing ‘laatste commando’, waarna de
geleiders nog één commando mogen geven, bijvoorbeeld ‘af’ of ‘blijf’.
Hierna verplaatsen de geleiders zich van de hond in voorwaartse richting.
De geleiders nemen hierbij de lijnen van de honden mee, over de linker
schouder, (de honden mogen hun halsband omhouden) en gaan op aanwijzing
van de jury op één linie voor de honden staan, de afstand tot de honden
bedraagt ongeveer 10 meter.
Na het verstrijken van de tijd (2 minuten) geeft de jury de aanwijzing ‘terug
naar de honden’. Daar aangekomen laten de geleiders op aanwijzing van de
jury de honden zitten en worden deze aangelijnd. Daarna geeft de jury de
aanwijzing ‘einde oefening’ waarna de honden beloond mogen worden.
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11.Omgang geleider/hond
Deze moet correct zijn en wordt gedurende de hele toets bekeken. Gelet wordt
op de wijze van corrigeren en belonen: juiste methode, juiste moment, etc. en
blijk geven van een goede baas-hond-relatie.
12.Omgang hond/hond
Dit wordt beoordeeld tijdens het voor- en achterlangs volgen en tijdens het
gehele examen, ook buiten de ring. De honden moeten zich onverschillig ten
opzichte van elkaar gedragen en niet te veel belangstelling, of
dreigend/agressief gedrag tonen.
Gehoorzame Hond- GH
Tijdens de B-cursussen worden de deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan
het Gehoorzame Hond examen. Dit examen is geen verplichting maar wordt
wel sterk geadviseerd. Immers in dit examen zitten, zoals wij ook wel noemen,
de huis-tuin-en-keukenoefeningen die u dagelijks tegenkomt. Ook wordt in
dit examen een theorietoets afgenomen.
Wanneer u met goed gevolg het examen Gehoorzame Hond heeft afgelegd,
kunt u deel te nemen aan:
 de behendigheids- en Flyballtrainingen;
 Combi S;
 Fitness;
 Canine Freestyle;
De examen eisen
Op de volgende pagina’s staan de exameneisen voor de landelijke Cynophilia
examens Gehoorzame Hond.
De reglementaire boekjes met de toelichting op de exameneisen voor deze
cursussen kunt u rechtstreeks aanvragen bij Cynophilia, de prijs van de
boekjes kunt u vinden op de website: www.cynophilia.nl of telefonisch
opvragen: 033-4221040. Betalingen kunnen worden overgemaakt op giro
5442675 tnv. K.N.K. Cynophilia te Amersfoort, onder vermelding van:



het boekje dat u wilt ontvangen: Gehoorzame Hond;
uw naam en adresgegevens.

Overige Cynophilia gegevens:
De Gehoorzame-Hond-examens zijn niet bij het cursusgeld opgenomen. Per
examen moet een door Cynophilia bepaald bedrag worden afgedragen. Dit
bedrag wordt geïnd via de club.
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*Log- of werkboekje:
Wanneer u na het B-examen door wilt gaan met de G&G-cursussen, zie pagina
26, is het handig om nu alvast een log- of werkboekje aan te vragen. Bij de
vervolgexamens zijn deze boekjes verplicht. In deze boekjes worden alle
Cynophilia examens en wedstrijden geregistreerd.
U kunt bij uw instructeur terecht voor een aanvraagformulier.
Toetscriteria voor het Cynophilia GH examen.
CATEGORIE
AUTO

VELD

STAD

DIERENARTS

OEFENING

SCORE

Blijven in de auto

+

+/-

-

Uit de auto halen

+

+/-

-

+/-

Meelopen

+

+/-

-

+/-

Zit

+

+/-

-

Staan

+

+/-

-

Af

+

+/-

-

Gecontroleerd samenspel en loslaten

+

+/-

-

Uitlaten

+

+/-

-

+/-

Negeren van fietser en trimmer

+

+/-

-

+/-

Vastleggen en blijven

+

+/-

-

Komen

+

+/-

-

Hand geven

+

+/-

-

Op tafel tillen

+

+/-

-

Oren, rug, poten en staart aanraken

+

+/-

-

+/-

Snuitbandje

+

+/-

-

+/-

Gebitsverzorging

+

+/-

-

Medicijnen ingeven en bek openen

+

+/-

-

Afdrogen staand/liggend (flat) borstelen

+

+/-

-

+/-

Voerbak

+

+/-

-

+/-

+

+/-

-

+

+/-

-

+

Gedrag van de hond

+

+/-

-

+/-

Gedrag van de geleider

+

+/-

-

RESTAURANT Plaats houden
Toets (minimaal 16 goed)
Aantal
ALGEMEEN

MINIMAAL

TOTAAL

+/-

goed

17+

Voor het examen geldt:
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Beoordeling: + is Goed

+/- is Net voldoende

- is Onvoldoende

U moet minimaal 17+ in totaal behalen, heeft u 17 punten of meer behaald,
moet u eveneens voldoen aan de minimale eisen per oefening. In de kolom
Minimaal staat de minimale eis die u voor de oefening moet halen. Met
betrekking tot bovengenoemde GH oefeningen is het reglementaire boekje GH
van Cynophilia leidend.
Kind Hond cursus
Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen deelnemen aan de Kind-Hondcursussen van KC Gooi- en Eemland. Op een speelse manier leren ze, in een
kleine groep wat wel en niet kan met een hond en hoe ze op een gezellige
manier de hond iets kunnen leren. De tweede cursus gaat een stapje verder:
dit is al een echte gehoorzaamheidscursus.
 Het plezier in de omgang met de hond, met elkaar en op de cursus staat
steeds voorop! De honden dienen wel al een B-diploma te hebben behaald.
Voor deze cursus geldt dat een volwassen begeleider aanwezig dient te zijn op
het veld tijdens de lessen. De lessen duren een half uur. Voorafgaand aan de
cursussen is er een informatiemiddag voor de kinderen en hun begeleiders.
Algemene informatie
KC Gooi- en Eemland is een vereniging van mensen die van honden houden
en daar veel van willen weten. De volledige naam van de vereniging is
Kynologen Club Gooi- en Eemland. Het woord Kynologie is afgeleid van kyno
(= hond) en logos (= kennis).
Hoe is de vereniging georganiseerd?
De vereniging heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zes leden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Maandelijks vergadert het bestuur en tracht een zo goed mogelijk beleid te
voeren.
Naast het bestuur is een aantal werkgroepen actief. Wij hebben een evenementenwerkgroep die zich bezighoudt met de vele jaarlijks terugkerende
evenementen, een redactiecommissie die het clubblad verzorgt en een
werkgroep die de kantine runt.
Er is een organisatiecommissie (OC) die zich richt op het organiseren van de
verschillende cursussen en examens, die door de vereniging worden gegeven.
De OC vormt een schakel tussen enerzijds instructeurs en bestuur en
anderzijds cursisten en instructeurs.
Al het werk binnen de vereniging wordt verzet door zeer gemotiveerde vrijwilligers. Zo zijn er instructeurs, die week in week uit in weer en wind lessen
geven en mensen die hele dagen in de kantine staan. Ook zijn er vrijwilligers
die zorgen dat de materialen, bijvoorbeeld voor de Behendigheid- en Flyball
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activiteiten, in orde zijn en/of nieuw bijgemaakt worden en zij die
administratief werk doen.
Minstens eenmaal per jaar worden de leden bij elkaar geroepen op de
Algemene Leden Vergadering. Er bestaat dan gelegenheid tot het opperen van
nieuwe ideeën en het geven van (opbouwende) kritiek. Soms ook wordt de
mening van de leden gepeild d.m.v. een enquête.
Clubblad
Bent u lid van de vereniging dan vindt u zes maal per jaar het clubblad op de
deurmat. Het blad zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van alle activiteiten
die wij organiseren.
Ook worden daar interessante onderwerpen, zoals de opvoeding en de
verzorging van de hond in behandeld, schrijven clubleden hun belevenissen
en vindt u alle uitslagen van examens en wedstrijden.
Website
Alle up-to-date uitslagen van examens en wedstrijden vindt u ook op onze
website: www.kc-gooieneemland.nl.
Showgebeuren
Vindt u het leuk om deel te nemen aan een tentoonstelling? Op onze
clubmatch, indien georganiseerd, kunt u de kwaliteit van uw hond laten zien.
Wij geven de gelegenheid voor tentoonstelling/clubmatch een ringtraining te
volgen. In het clubblad worden in de rubriek "Showbizz" showuitslagen en
fok-resultaten vermeld. Er is altijd ruimte beschikbaar voor een verhaaltje en
een foto van uw kampioen.

LB

Lezingen
Bent u een serieuze hondenbezitter en wilt u er wat meer van weten?
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Kom dan naar een lezing. Door de vereniging worden enkele malen per jaar
gastsprekers uitgenodigd. Allerlei onderwerpen kunnen daarbij aan de orde
komen, zoals opvoeding van de jonge hond, het gedrag van honden,
gebitsproblemen bij de hond, vachtverzorging. Onze ervaring is dat de
gastspreker boeiend vertelt en na afloop ingaat op vragen die bij de
hondenbezitter leven.
Cursussen op kynologisch gebied
Wilt u zich verdiepen in de kynologie, dan kunt u de cursussen Kynologische
Kennis -I en –II volgen. De cursus KK-I kan in ons eigen clubhuis worden
gevolgd.
Deze cursussen worden afgesloten met een officieel examen dat wordt afgenomen door Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Heeft u
het diploma eenmaal gehaald en is uw belangstelling gewekt om verder te
gaan, dan kunt u de cursus "Exterieur en Beweging" volgen via de Raad van
Beheer. Heeft u ook voor deze cursus het diploma behaald, dan kunt u
deelnemen aan het keurmeesters-examen.
De aanschaf van een hond
Een hond ‘nemen’ is niet hetzelfde als een broodje kopen bij de bakker.
U moet tevoren heel wat afwegen. Aan welke voorwaarden moet u voldoen
om voor de hond een juiste beslissing te nemen. En ... welke hond past het
best bij u en/of uw gezin?
Kunt u met uw hond ook gaan fokken? Wat moet u doen om een hond uit het
buitenland over te laten komen? Deskundige medewerkers van onze
vereniging geven graag voorlichting over de aankoop, import en dekking,
fokken, opvoeden en trainen van honden. Ook in het clubblad wordt
regelmatig aandacht besteed aan dit soort onderwerpen.
Over de omgang met honden zijn de instructeurs altijd bereid uw vragen te
beantwoorden en adviezen te geven.
Gedragsbegeleiding
Goede communicatie tussen mens en hond is beslist noodzakelijk om plezierig
naast en met elkaar te leven. Indien u het gedrag van uw hond als een
probleem ervaart, overleg dat dan met uw instructeur. Soms is er extra hulp
nodig van een gedragstherapeut voor honden.
Cursussen voor geleider en hond
Het meeste plezier beleven hond en geleider aan elkaar wanneer er een goede
verstandhouding is tussen die twee en tussen honden onderling. En zeker niet
onbelangrijk: een goed opgevoede hond hoeft beslist geen overlast te geven
binnen onze dichtbevolkte samenleving.
Door het geven van cursussen willen wij als vereniging bijdragen aan de
opvoeding van uw hond(en).
Voor nieuwe Puppy- of A- cursisten wordt een informatieavond
georganiseerd, waarbij de bedoeling van de cursus wordt duidelijk gemaakt.
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Er wordt verteld over het gedrag van honden en hun geleiders, er wordt
uitgelegd welke materialen nodig zijn om de cursus te volgen en eventuele
vragen worden beantwoord.
Cursusaanbod
Puppycursus
De puppycursus is voor honden van 8 weken tot 6 maanden. In deze cursus
wordt door veel aandachts- en speloefeningen de band opgebouwd tussen
geleider en puppy. Naast de praktijkoefeningen wordt een extra theorieles
over gedrag en verzorging gegeven. Deze les volgt u zonder hond. Natuurlijk
wordt er ook veel aandacht besteed aan gehoorzaamheid.
A-cursus met theorie
Deze cursus is voor honden vanaf ± 6 maanden. Wanneer u al een puppy
cursus heeft gevolgd is dit een mooi vervolg. Maar ook honden, zonder
puppycursus kunnen in deze training terecht.
De oefeningen worden op speelse wijze gegeven, zodat het werken met de
hond een groot plezier wordt. ‘Zit’, ‘af’ en ‘kom hier’ zijn doorgaans de
commando’s die geleiders wel kennen. Het verschil tussen een kordaat ‘kom
hier’ en een brul KOM HIER is het verschil tussen een geleider die weet wat
hij doet en een geleider die wellicht eens een cursus zou moeten volgen.
In de A-cursus gaan we uitgebreid in op de dagelijkse omgang met de hond,
zoals eten geven zonder dat je handen ook voor voer worden aangezien, in de
auto blijven en ‘netjes uit de auto stappen’. De borstel is geen speelgoed en bij
de dierenarts is het niet ‘eng’. De instructeur vertelt je niet alleen wát je moet
doen maar ook hóe.
Naast de praktijkoefeningen krijg je ook theorielessen over het gedrag en verzorging/EHBO van de hond. Deze lessen worden in onze kantine gegeven en
de ervaring heeft ons geleerd dat deze veel interessante en boeiende
informatie bevatten. De cursus wordt afgesloten met een toets die in een
ontspannen sfeer wordt afgenomen, zodat er nauwelijks verschil bestaat
tussen een les en de toets.
B-cursus
In deze cursus worden de oefeningen moeilijker en komen er nieuwe
oefeningen bij. Ook worden sommige oefeningen onaangelijnd uitgevoerd. In
deze cursus ervaart u dat ‘werken met je hond’ niet alleen leuk is maar ook de
band tussen u en uw hond versterkt. Bij het examen dat na deze cursus wordt
afgenomen, worden strengere eisen gesteld dan bij de A-toets. Wanneer u voor
dit examen slaagt, kunt u inschrijven voor een vervolgcursus.
Tijdens de B-cursus cursus krijgt u ook de kans om deel te nemen aan het
landelijke examen ‘Gehoorzame Hond’ (GH) van de Koninklijke Nederlandse
Kennelclub (KNK) Cynophilia. Wanneer u hiervoor slaagt kunt u inschrijven
voor een vervolgcursus. Wel is het de bedoeling dat u de B-cursus ook afrondt
met een examen.
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Club-OB cursus en Raad van Beheer FCI Obedience cursussen
Vindt u het leuk om meer te doen dan alleen ‘gewone’ gedrag- en gehoorzaamheidsoefeningen, dan kunt u wanneer u het B-diploma met uw hond
heeft gehaald door naar de Obedience (G&G) cursussen.
U gaat nu echt ‘werken’met uw hond, veel onaangelijnd, dus het komt aan op
groot vertrouwen tussen geleider en hond en veel enthousiasme.
Naast het Club-OB examen kunt u nog verder in de Gedrag & Gehoorzaamheid met uw hond. De Raad van Beheer heeft keurmeesters in dienst die
landelijk FCI Obedience examens afnemen en voor deze examens kunt u bij
KC Gooi- en Eemland ook cursussen volgen en wel in oplopende
moeilijkheidsgraad nl.: OB-B, en vervolgens OB 1, 2 en 3 (OB-B = OBBeginners en gelijk aan ons Club OB.)
Zeer zeker kunt u uw diploma behalen voor OB-B, want daarin zitten dezelfde
oefeningen die u ook bij Club-OB heeft geleerd met uw hond.
Ook is het erg leuk om wedstrijden te lopen en u kunt zelfs op wedstrijden uw
diploma behalen; zie hiervoor de website van Raad van Beheer.
Tijdens deze cursus krijgt u ook de kans om deel te nemen aan het landelijke
examen ‘Gehoorzame Hond’ van de Raad van Beheer.
Behendigheidscursus (Agility)
Heeft u het certificaat ‘Gehoorzame Hond’ en/of het B-diploma dan mag u
meedoen aan behendigheidscursussen. Hierbij leert de hond op de juiste wijze
een parcours af te leggen.
Dat parcours bestaat o.a. uit hoogte- en breedtesprongen, schutting, wip,
kattenloop, band en paaltjes. Doordat u zelf met uw hond mee rent, blijft u
beiden in top conditie!
U kunt behendigheidscursussen volgen op verschillende niveaus. Deze
cursussen worden afgesloten met examens, die voor de deelnemers spannend
zijn en door de toeschouwers met enthousiasme worden bijgewoond.
Heeft u helemaal de smaak te pakken dan kunt u vervolgens deelnemen aan
behendigheidswedstrijden.
Het is geweldig te zien hoe sommige combinaties tijdens een wedstrijd over
het veld zoeven. Nog leuker is het natuurlijk als dat ook goed gaat.
Op zo’n wedstrijd lopen een paar honderd combinaties die prettig gestoord
zijn van behendigheid. U leert veel, door te kijken en te praten met anderen.
Keurmeesters kunnen verrassend leuke parcoursen bedenken.
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Combi S (Gehoorzaamheid en Behendigheid)
Vindt u het leuk om met uw hond samen te werken en om de band met elkaar
te versterken, dan is Combi S iets voor u. U kunt zich voor deze cursus
inschrijven wanneer u het B-diploma met uw hond heeft gehaald. Combi S is
een mix van gehoorzaamheids- en behendigheidsoefeningen en heeft alles te
maken met een goede onderlinge samenwerking en het opbouwen van
vertrouwen tussen u en uw hond. U loopt samen met de hond een parcours en
komt bordjes tegen met verschillende opdrachten, bijvoorbeeld: door de
tunnel, twist, ‘showen’ van een eigen truc, buig, samen draaien etc. In deze
cursus zal veel aandacht worden besteed aan het contact maken met uw hond
en om vooral op een leuke manier met elkaar samen te werken.
Flyballcursus
Aan deze cursus kunt u deelnemen wanneer u in het bezit ben van het Adiploma en uw hond tenminste 1 jaar is.
Flyball is een sport, waarbij de hond 4 hindernissen neemt, een bal uit het
flyball-apparaat laat vliegen door met zijn poot op het plankje te drukken, die
te vangen en dan weer dezelfde 4 hindernissen terug springt. Het is een
teamsport waarbij 6 honden met begeleiders, een ballenlader en een coach één
team vormen.
Tijdens deze cursus leert de hond de diverse vaardigheden aan, waarna
deelgenomen kan worden aan wedstrijden. De sport wordt beoefend in
teamverband en omdat de honden (net als hun geleiders en het publiek) in
grote staat van opwinding raken, is het hebben van genoemd diploma vereist.

Cursus Fitness
Een cursus voor geleiders en honden die de basisopleiding achter de rug
hebben en die eens wat anders dan anders zoeken en de spieren soepel willen
houden.
Cursus UV Uithoudingsvermogen
In deze cursus wordt de conditie van hond en geleider op peil gehouden.
De hond loopt aan het einde van deze cursus 20 kilometer in drie etappes
naast de fiets. Hierna zijn zowel geleider als hond nog fit genoeg om
gehoorzaamheidsoefeningen te doen.
Aan een cursus UV kunnen 20 geleiders met 20 honden meedoen. De honden
mogen klein zijn of groot, rasloos of met kampioenenstamboom. Er is eigenlijk
maar één voorwaarde aan deelname verbonden. De twintig geleiders moeten
bereid zijn om zelf veel te trainen en alle trainingstochten mee te maken.
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Voor het UV examen geldt de voorwaarde dat uw hond minimaal 16 maanden
moet zijn en niet ouder dan 6 jaar.
Cursus Verkeers Zekere Hond
In deze cursus krijgen de deelnemers een programma waarin zowel aangelijnd
als los volgen en appeloefeningen aan de orde komen. Daarnaast wordt er
geschoten (omgaan met onverwachte geluiden) en gaan de geleiders en
honden naar het winkelcentrum van Hilversum.
De kunst is uw hond vertrouwd te maken met het verkeer. U kunt deelnemen
aan deze cursus wanneer u minimaal het Club-G&G examen heeft gehaald en
uw hond niet bang is voor knallen.

Organisatie inschrijving cursussen.
1. Inschrijving voor de cursussen kan uitsluitend via de inschrijfformulieren
op de KC website: www.kc-gooieneemland.nl en waar u ook alle verdere
informatie, lesschema en uitslagen kunt vinden.
2. Voor iedere cursus, ook een herhalingscursus, moet u zich opnieuw
schriftelijk opgeven.
3. De indeling bij een cursusgroep wordt uitsluitend uitgevoerd door het
betreffende cursus-secretariaat.
4. Cursusgelden en eventueel examengeld kunnen worden voldaan op de
wijze zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
5. Data van examens en eventuele kosten worden tijdig doorgegeven door het
betreffende cursus-secretariaat.
6. De lessen worden gegeven op het clubterrein: Sportpark Berestein,
Kininelaantje 10, 1216 BZ Hilversum.
7. Lid worden
Alle hondenbezitters kunnen lid worden van de vereniging. Alle honden zijn
welkom, ras of rasloos.

Wie kunt u bellen of e-mailen ?
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Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij een les:
Neem dan contact op met uw instructeur: zie daarvoor uw leskaart en de lijst
in het clubblad of kijk onder Contact op de website.
Vlak voor het lesuur kunt u ook de kantine bellen.
Kantine: 035-683 86 09
Website: www.kc-gooieneemland.nl
Ingeval u de ledenadministratie of een van de cursusadministraties wil bellen
of e-mailen, dan kunt u de contact informatie hiervan vinden in het clubblad
of op de website onder Contact.
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