De Gehoorzame Hond 2 cursus
De cursus bevat 14 punten, welke tijdens de lessen beoordeeld worden.
Achter sommige punten staat (min +/-), dit wil zeggen dat U voor dit punt tenminste een voldoende dient
te behalen. Van de 14 punten dient U er 8 met een + te behalen om voor een certificaat in aanmerking te
komen.
Als deze cursus met goed gevolg doorlopen is kan men doorgaan met Obedience of meedoen met de
diverse andere sporten bij onze vereniging, zoals Behendigheid, Flybal of Apporteren.
VOORTGANG CONTROLELIJST GEHOORZAME HOND 2
PUNT

OEFENING

MIN.

1

Gedrag ten opzichte van andere honden

2

Meelopen zonder lijn

3

Zit en een cirkel lopen

4

Staan en ½ cirkel lopen

5

Af en over de hond stappen

6

Handgeven en geen hindelijk gedrag

7

Staan en betasten

8

Af blijven op 10 meter 1 minuut

9

Spel / 10 sec aandacht

10

Spel apport

11

Roepen, 2 honden tegelijk

12

Vrijgeven en bevriezen

+/-

13

Gedrag van de hond

+/-

14

Gedrag van de geleider
TOTAAL

TOTAAL

+/-

+/-

+/-

+
8+

Omschrijving van punten voor Gehoorzame Hond 2
1. Gedrag t.o.v. andere honden in slalom.
De combinaties staan op een rij opgesteld met een onderlinge afstand van 3 meter. De combinatie wandelt in
een slalom tussen de, aangelijnde, andere combinaties. De honden mogen hierbij niet op de andere honden
reageren, zowel te sociaal als asociaal, noch hinderlijk gedrag vertonen. Tijdens de oefening dienen alle
deelnemers de aandacht te vragen van hun eigen hond.
2. Naast lopen.
Het naast lopen wordt gedurende de gehele les beoordeeld, maar specifiek tijdens een gemarkeerd parcours
van ten minste 90 meter. De geleider dient met een niet aangelijnde hond een parcours te lopen, wat
aangegeven wordt door de instructeur. (De hond volgt niet, maar loopt naast). Het parcours bestaat uit ten
minste een linksomkeert of Duitse draai, rechtsomkeert, een linker wending en een rechter wending in

willekeurige volgorde. De plaats waar de hond loopt is onbelangrijk, zolang de hond de maar aan dezelfde
kant blijft lopen. Er mag tegen de hond gepraat worden. De hond mag dus niet constant snuffelen of
gecorrigeerd worden. Een paar stem correcties zijn toegestaan, maar moeten wel effect hebben. Tijdens het
naast lopen worden ook de oefeningen zit, staan en af getoond, evt. bij markeringspunten. Naast lopen wordt
hier al meer voorbereidend volgen. Duidelijk strakker en hoger van niveau dan in de GH1.
3. Zit en hele cirkel lopen om de hond.
Tijdens het meelopen moet de hond tot “zit” worden gebracht op een van tevoren, door de instructeur,
aangegeven plaats. De geleider mag de hond hierbij niet aanraken. Zodra de hond zit, gaat de geleider een
hele cirkel om de hond maken. Om een goed (+) te krijgen, gaat de hond op een verbaal commando zit en
blijft zitten tot de geleider het commando opheft.
4. Staan/wacht.
Tijdens het meelopen moet de hond tot staan worden gebracht op een van tevoren door de instructeur
aangegeven plaats. Dit moet vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. Het tot staan brengen van de hond dient
te gebeuren zonder de hond aan te raken. Zodra de hond “staat”, maakt de geleider een halve cirkel om de
hond heen. Om een goed (+) te krijgen, gaat de hond op een verbaal commando staan en blijft staan tot de
geleider het commando opheft.
5, Af en over de hond stappen.
Tijdens het meelopen moet de hond tot “af” worden gebracht op een van tevoren door de instructeur
aangegeven plaats. Dit mag vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. De geleider mag de hond hierbij niet
aanraken. Zodra de hond in “af” is, stapt de geleider over de hond heen, en weer terug. Om een goed (+) te
krijgen, gaat de hond op een verbaal commando af en blijft liggen tot de geleider het commando opheft.
6. Hand geven.
De geleider loopt met hond naar de instructeur en geeft deze een hand. De hond dient zich rustig te gedragen
en mag niet tegen de instructeur opspringen of ander storend gedrag vertonen. Het zit commando hoeft niet
gegeven te worden, echter indien dit wel gegeven wordt, moet de hond het commando ook opvolgen.
7. Oren laten bekijken; rug en poten aanraken; staart optillen.
De geleider laat de hond naast zich staan. De instructeur bekijkt de oren, laat de hand over de rug en poten
van de hond gaan en tilt de staart iets op. De hond moet dit rustig ondergaan. De geleider mag de hond
eventueel ter ondersteuning door geruststellend te praten.
8. Af liggen en blijven.
De geleider legt de hond met verbaal commando af en gaat op 10 meter afstand voor de hond staan
gedurende 1 minuut. De hond mag niet van zijn plaats af komen. De geleider mag de hond max 1 keer terug
leggen op zijn plaats. Bij terugkomst gaat de geleider naast de hond staan en laat hem zitten zodat hij rustig
aangelijnd kan worden. Deze oefening wordt met maximaal 4 honden tegelijk uitgevoerd.
9. Gecontroleerd samenspel en loslaten.
De geleider mag de aangelijnde hond, op neushoogte van de hond, het speeltje aanbieden. Het speeltje moet
een voorwerp zijn dat door zowel de hond als de geleider vastgehouden kan worden. (Het speeltje mag geen
geluid maken of een bal zijn). De geleider dient het spel onder controle te hebben en dit op elk moment
kunnen beëindigen. Wild gedrag moet gecorrigeerd kunnen worden door het spel te beëindigen. Op
aanwijzing van de instructeur beëindigt de geleider het spel. De hond laat het speeltje los en de geleider heeft
het speeltje in de handen. De positie van de hond is vrij. Na happen leidt tot puntenaftrek. Indien tijdens het
spel de geleider het spel niet onder controle heeft, geeft dit een onvoldoende (-). Een hond die niet wil spelen

kan maximaal een voldoende (+/-) krijgen. Een hond die respectloos gedrag als bijten blijft vertonen geeft een
onvoldoende (-).
10. Spelapport.
De geleider mag de aangelijnde hond opjutten met het apport. Het apport moet een voorwerp zijn dat door
zowel de hond als de geleider vastgehouden kan worden, (Het apport mag geen geluid maken en geen bal
zijn). De geleider gooit het apport op korte afstand weg (riemlengte). De hond krijgt het commando apport en
pakt het speeltje op. Het vast commando kan hierbij worden gebruikt. Dan loopt de geleider met een slappe
lijn 5 meter achteruit. Daarna pakt de geleider het apport en geeft het commando los. De hond laat het
apport los en de geleider houdt het apport in de handen. Wild en respectloos gedrag als bijten in de handen
van de eigenaar moet gecorrigeerd worden door het spel te beëindigen. Een hond die niet wil
spelen/apporteren kan maximaal +/- krijgen. Een hond die respectloos gedrag als bijten blijft vertonen krijgt
een onvoldoende (-).
11. Roepen, 2 honden tegelijk.
De groep loopt kris kras over het veld. Twee honden worden tegelijk losgelaten, zonder onder appèl te
worden gezet. Eventueel mag de hond door een ander dan de geleider meegelokt worden om de afstand te
vergroten. De geleiders lopen na het vrij geven rustig tussen de andere geleiders door van de hond af. Op
aanwijzing van de instructeurs blijven de geleiders staan en roepen de honden direct. De honden dienen vlot
te komen om weer te worden aangelijnd. De oefening geschiedt terwijl de overige honden aangelijnd
rondlopen. De geleider mag maximaal vier keer roepen of fluiten al of niet ondersteund met gebaren.
NOTE: Indien binnen een groep een hond aanwezig is, waardoor een onveilige situatie kan ontstaan, kan de
instructeur ertoe besluiten dat desbetreffende hond deze oefening niet mag doen of alleen aan een lange lijn.
Deze combinatie kan maximaal een voldoende (+/-) krijgen.
12. Vrijgeven en bevriezen.
Bij het wandelen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, waarbij men op afstand de hond moeten kunnen laten
stoppen. De oefening wordt uitgevoerd met één combinatie op het veld. De overige deelnemers staan aan de
kant. De geleider heeft de hond onder appèl en probeert 10 meter afstand te creëren tussen de hond en
zichzelf. Eventueel mag de hond door hulp meegelokt worden om de afstand te vergroten. Op aanwijzing van
de instructeur, geeft de geleider de hond een commando om daar te blijven (bevriezen) waar de hond zich op
dat moment bevindt, de houding is onbelangrijk. De geleider haalt vervolgens de hond op. Voor een goede
uitvoering dient de hond minimaal op 5 meter afstand van de geleider te bevriezen en na het commando niet
meer dan maximaal 2 meter door te lopen.
13. Gedrag van de hond.
Het gedrag van de hond mag niet storend zijn. Zowel niet te sociaal als asociaal gedrag. Een hond die bijt of
probeert te bijten krijgt een onvoldoende (-).
14. Gedrag van de geleider.
Ruw gedrag van de geleider leidt bij herhaling tot een onvoldoende (-). Indien zich tijdens de beoordeling een
onveilige situatie voordoet terwijl de geleider dit had kunnen voorkomen (bijvoorbeeld een hond die tijdens
een oefening losschiet), geeft dit een onvoldoende (-).

