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Overgangsproef A’tjes
Instructeurs:

.

Datum:

.

Naam geleider:

.

Naam hond:

.

Ras:

.

Na de oefeningen is voedsel als beloning toegelaten, tenzij anders vermeld in de opgave.

Oefeningen
Volgen aan de lijn: 25m met 1 binnen- en 1 buitenkant

B

Feedback
VOLGEN [10p]

Score

WERKWIJZE [10p]

/20

Stem is toegelaten. Er wordt naar de werkwijze gekeken.
0,5m = 1p | 1m = 2p | R = 1p | KD = 1à3p

Houdingen: naast of vóór de hond binnen 0,5m

AF [5p]

ZIT [5p]

STA [5p]

/15

Max 3 pogingen per houding. Elke houding doen voor slagen.
Stem en gebaar is toegelaten. Poging = 1p

Voorstelling: tanden tonen en hond laten betasten
/10

Agressiviteit, zenuwachtigheid of angst kan bestraft worden.
Tanden niet tonen = 1à5p | Niet laten betasten = 1à5p

Down: 1 minuut op 5m van de hond
/15

Leiband blijft aan.
H = 2p | BB = 1p | BBG = 1p | BBA = 2p | Vp = 1p

Zit en blijf: 1 minuut op 5m van de hond
/15

Leiband blijft aan.
H = 2p | BB = 1p | BBG = 1p | BBA = 2p | Vp = 1p

Oproepen: 10m van de hond
/15

Vijf gratis bijbevelen toegelaten. Leiband blijft aan.
H = 2p | Vp = 1p | Onrchts = 1à3p | langer 30s = 0

Apporteren: 10m ver gooien (spelapport)
/10

Gratis bijbevelen toegelaten. Apport binnen handbereik.
1m = 1p

Algemene houding
-

Bruut gedrag geleider, uitvliegen van de hond, behoeftes op
plein kunnen worden gestraft.

Totaal oefeningen
/100

Slagen = op alle oefeningen de helft halen + minstens 60%
halen. Eén oefening herkansen voor de helft van de punten.

Bonuspunten

+

Een evoluerende en uitzonderlijk werkwijze wordt beloond.

Totaal

geslaagd – niet geslaagd

/100

