
Reglement Overgang A1 naar A2 

 

Algemene richtlijnen 

• Gebruik van voedsel als afleiding of beloning is verboden tijdens de ganse duur van de 

overgang. 

• Tussen de oefeningen mogen de honden beloond worden, voordat een andere hond werkt, 

met de stem of met de hand. Dit mag echter niet met voedsel of een speeltje, en het mag 

niet storend werken voor andere honden/geleiders. 

• Tussen de oefeningen of wanneer de hond/geleider niet aan het werk is, mag er niet 

geoefend worden. 

• De leiband mag links of rechts gedragen worden. 

• Bevelen geven mag met de stem, een gebaar of een fluitsignaal. 

• Wanneer de naam van de hond geroepen wordt, gelijk of onmiddellijk gevolgd door, een 

gebaar, bevel of fluitsignaal wordt dit beschouwd als één bevel. 

• Voor het behalen van de overgang dient voor elke oefening minstens de helft van de punten 

behaald te worden. 

• Er mag één oefening herkanst worden met uitzondering van het oproepen en het wandelen. 

 

Oefening : Voorstellen van de hond (5 punten) 

De geleider stelt de aangelijnde hond voor aan de keurmeester en zal daarbij de tanden en de lippen 

van de hond tonen. De keurmeester zal de hond strelen over de rug waarbij de geleider de leiband 

en het hoofd van de hond mag vasthouden. 

Strafbepalingen Voorstellen van de hond : 

• Bij het beoordelen zullen de keurmeesters rekening houden met tekenen van angst, 

zenuwachtigheid of agressiviteit bij de hond hetgeen bestraft kan worden. 

• Tegenwerken van de hond bij het tonen van de tanden en de lippen : - 2 punten 

• Agressie of wanneer de geleider meer dan 1 minuut nodig heeft om de tanden en lippen van 

de hond te tonen : verlies van alle punten. 

 

Oefening : Apport halen (10 punten) 

Het apporteervoorwerp wordt op ongeveer 5 meter geworpen en dient terug gebracht te worden in 

maximum 30 seconden. Vooraleer het voorwerp geworden wordt, mag er gespeeld worden met de 

hond. Vroegtijd vertrek van hond mag zonder puntenaftrek. Wanneer de hond vertrokken is, mag er 

niet meer voorwaarts gestapt worden door de geleider. Achterwaarts mag dat wel. Bijbevelen en 

lokken van de hond mag.  

Strafbepalingen Apport halen : 

• Stap voorwaarts van de geleider : -2 punten. 

• Voorwerp brengen top op 1 meter : -1 punt. 

• Onrechtstreeks komen : -2 punten. 



• Hond aanraken : -2 punten. 

• Moeilijk afgeven van het voorwerp : -3 punten 

 

Oefening : Aangelijnd wandelen (15 punten) 

Het aangelijnd volgen is een wandeling rechtdoor van 10 meter, vervolgens een hoek naar links met 

een wandeling rechtdoor van 5 meter, vervolgens een hoek naar rechts met een wandeling van 10m 

rechtdoor. Bijbevelen geven en lokken mag zoveel men wil. Er mag niet met voedsel of een speeltje 

gewerkt worden. Deze oefening mag niet herkanst worden indien men er niet in slaagt om de helft 

van de punten te halen. 

 

Strafbepalingen Aangelijnd wandelen : 

• Elke ruk aan de leiband (ook gespannen leiband) : -1 punt. 

• Elke halve meter : -1 punt. 

 

Oefening : Houdingen (10 punten) 

De houdingen zijn steeds in dezelfde volgorde en zijn Liggen en Zitten. Elke houding dient 3 seconden 

aangehouden te worden. De geleider en zijn hond komen op teken van de lesgever een paar passen 

vooruit en de hond wordt in houding Zit geplaatst. Bij deze eerste houding mag de geleider zijn hond 

nog helpen. De oefening begint wanneer de geleider het bevel geeft om de hond te doen liggen. Na 

het liggen wordt de  hond terug in Zit geplaatst. Er zijn maximum 2 bijbevelen met puntenaftrek per 

houding. Indien een houding niet wordt aangenomen, wordt de hond geholpen in die houding, mits 

verlies van alle punten voor die  houding. 

Punten per houding : Liggen = 5 punten, Zitten = 5 punten 

Strafbepalingen Houdingen : 

• Tweede en ieder bijbevel zowel door geluid als gebaar : -1 punt. 

 

 



Oefening : Blijven liggen (10 punten) 

De honden moeten gedurende 30 seconden blijven liggen. De geleider blijft naast de aangelijnde 

hond staan. De oefening begint bij het eerste bevel Lig. 

Strafbepalingen Blijven liggen : 

• Veranderen van houding : -1 punt. 

• Elk bijbevel : -1 punt. 

• Rond de geleider lopen : Verlies van alle punten. 

 

Oefening : Oproepen van de hond (10 punten) 

De hond dient, na het bevel van de geleider, in een rechte lijn naar de geleider toe te lopen. De 

afstand bedraagt ongeveer 10 meter. De hond wordt vastgehouden door een lesgever en dient dus 

niet alleen te wachten. Opjutten van de hond en weglopen van de geleider wordt toegestaan. De 

hond dient niet de houding “Zit voor” aan te nemen. Deze oefening mag niet herkanst worden indien 

men er niet in slaagt om de helft van de punten te halen. 

Strafbepalingen Oproepen van de hond : 

• Elke stap vooruit van de geleider : -1 punt. 

• Terug weglopen van de hond : Verlies van alle punten. 

• Onrechtstreeks (binnen de 5 meter) : -2 punten. 

 

 

  



Reglement Overgang A2 naar Brevet 

 

Algemene richtlijnen 

• Gebruik van voedsel als afleiding of beloning is verboden tijdens de ganse duur van de 

overgang. 

• Tussen de oefeningen mogen de honden beloond worden, voordat een andere hond werkt, 

met de stem of met de hand. Dit mag echter niet met voedsel of een speeltje, en het mag 

niet storend werken voor andere honden/geleiders. 

• Tussen de oefeningen of wanneer de hond/geleider niet aan het werk is, mag er niet 

geoefend worden. 

• De leiband mag links of rechts gedragen worden. 

• Bevelen geven mag met de stem, een gebaar of een fluitsignaal. 

• Wanneer de naam van de hond geroepen wordt, gelijk of onmiddellijk gevolgd door, een 

gebaar, bevel of fluitsignaal wordt dit beschouwd als één bevel. 

• Voor het behalen van de overgang dient voor elke oefening minstens de helft van de punten 

behaald te worden. 

• Er mag één oefening herkanst worden met uitzondering van het apporteren en het 

wandelen. 

 

Oefening : Voorstellen van de hond (5 punten) 

De geleider stelt de aangelijnde hond voor aan de keurmeester en zal daarbij de tanden en de lippen 

van de hond tonen. De keurmeester zal de hond strelen over de rug waarbij de geleider de leiband 

en het hoofd van de hond mag vasthouden. 

Strafbepalingen Voorstellen van de hond : 

• Bij het beoordelen zullen de keurmeesters rekening houden met tekenen van angst, 

zenuwachtigheid of agressiviteit bij de hond hetgeen bestraft kan worden. 

• Tegenwerken van de hond bij het tonen van de tanden en de lippen : - 2 punten 

• Agressie of wanneer de geleider meer dan 1 minuut nodig heeft om de tanden en lippen van 

de hond te tonen : verlies van alle punten. 

  



Oefening : Apport halen (10 punten) 

Het apporteervoorwerp wordt op ongeveer 5 meter geworpen en dient terug gebracht te worden in 

maximum 30 seconden. Vooraleer het voorwerp geworden wordt, mag er gespeeld worden met de 

hond. Vroegtijd vertrek van hond mag zonder puntenaftrek. Wanneer de hond vertrokken is, mag er 

niet meer voorwaarts gestapt worden door de geleider. Achterwaarts mag dat wel. Bijbevelen en 

lokken van de hond mag. Deze oefening mag niet herkanst worden indien men er niet in slaagt om 

minstens de helft van de punten te halen. 

Strafbepalingen Apport halen : 

• Stap voorwaarts van de geleider : -2 punten. 

• Voorwerp brengen top op 1 meter : -1 punt. 

• Onrechtstreeks komen : -2 punten. 

• Hond aanraken : -2 punten. 

• Moeilijk afgeven van het voorwerp : -3 punten 

 

Oefening : Aangelijnd wandelen (15 punten) 

Het aangelijnd volgen is een wandeling rechtdoor van 10 meter, vervolgens een hoek naar rechts 

met een wandeling rechtdoor van 5 meter, vervolgens een hoek naar links met een wandeling van 

10m rechtdoor. Vervolgens draaien de geleider zich met een rechtsom of linksom en wandelen terug 

via dezelfde weg  naar het beginpunt, daar aangekomen brengt men de hond aan de Voet. Praten 

tegen de hond mag niet, met uitzondering van 5 bijbevelen (gebaar of stem). Er mag niet met 

voedsel of een speeltje gewerkt worden. Deze oefening mag niet herkanst worden indien men er niet 

in slaagt om de helft van de punten te halen. 

 

Strafbepalingen Aangelijnd wandelen : 

• Elke ruk aan de leiband (ook gespannen leiband) : -1 punt. 

• Elke halve meter : -1 punt. 

• Elk bijbevel na de 5 gratis bijbevelen : -1 punt. 

• Voet niet ok : -1 punt. 

  



Oefening : Houdingen (10 punten) 

De houdingen zijn steeds in dezelfde volgorde en zijn Liggen, Zitten en Rechtstaan. Elke houding 

dient 3 seconden aangehouden te worden. De geleider en zijn hond komen op teken van de lesgever 

een paar passen vooruit en de hond wordt in houding Zit geplaatst. Bij deze eerste houding mag de 

geleider zijn hond nog helpen. De oefening begint wanneer de geleider het bevel geeft om de hond 

te doen liggen. Na het liggen wordt de  hond terug in Zit geplaatst. Vervolgens in Rechtstaan. Er zijn 

maximum 2 bijbevelen met puntenaftrek per houding. Indien een houding niet wordt aangenomen, 

wordt de hond geholpen in die houding, mits verlies van alle punten voor die  houding. 

Punten per houding : Liggen = 3 punten, Zitten = 3 punten, Rechtstaan = 4 punten. 

Strafbepalingen Houdingen : 

• Tweede en ieder bijbevel zowel door geluid als gebaar : -1 punt. 

 

Oefening : Blijven liggen (10 punten) 

De honden moeten gedurende 1 minuut blijven liggen terwijl de geleider op een afstand van 

ongeveer 3 meter gaat staan. De oefening begint bij het eerste bevel Lig. Leiband en halsband dienen 

volledig verwijderd te worden. 

Strafbepalingen Blijven liggen : 

• Veranderen van houding : -1 punt. 

• Elk bijbevel : -1 punt. 

• De hond komt 1 meter vooruit : -1 punt. 

• De hond komt verder dan 1 meter vooruit : Verlies van alle punten. 

 

Oefening : Terug naar de plaats (20 punten) 

Het oproepen van de hond is ingewerkt in een grotere oefening ter voorbereiding op de oefening 

“Terug naar de plaats” in de Brevet groep. 

Deel 1 van de oefening (5 punten): 

De geleider vertrekt op teken van de keurmeester op punt A en begeeft zich in een rechte lijn naar 

een vierkant met 3m zijde, afgebakend door 4 kegels. De strafbepaling is identiek aan de oefening 

“Aangelijnd volgen”. In het vierkant aangekomen, draait de geleider zich met de hond om en doet hij 

de hond zitten. De hond wordt vervolgens volledig afgelijnd (leiband en halsband moeten verwijderd 

worden). De geleider plaatst vervolgens de leiband op de grond en doet de hond liggen op/naast de 

leiband. 

Deel 2 van de oefening (15 punten): 

De geleider vertrekt zonder hond naar punt A, dit mag achterwaarts, en kijkt vervolgens in de richting 

van de hond. Na het bevel van de keurmeester, roept de geleider zijn hond op in “Zit voor”. 

Te vroeg vertrekken van de hond, betekent een herplaatsing van de hond. Er is één herplaatsing 

toegelaten. 

Na de “Zit voor” wordt de hond op bevel van de keurmeester in “Zit voet” gebracht.  



Deel 3 van de oefening (0 punten): 

De geleider laat zijn hond in vrijheid terug naar het vierkant vertrekken. Hij mag daarbij een 

armbeweging maken, en tegelijkertijd een bevel geven. Het is de geleider toegestaan om met de 

hond in vrijheid mee te wandelen tot een meter voor het vierkant. De rest van de weg moet de hond 

zelfstandig afleggen. In het vierkant aangekomen, dient de hond terug te gaan liggen. Hiervoor is er 

één bevel van de geleider toegestaan. 

Strafbepalingen Deel 1: 

• Elke ruk aan de leiband (ook gespannen leiband) : -1 punt. 

• Elke halve meter : -1 punt. 

Strafbepalingen Deel 2: 

• Hond neemt andere houding aan : -2 punten (éénmalig) 

• Elk bijbevel door geluid of gebaar : - 1 punt. 

• Onrechtstreeks komen (binnen de 5 meter) : -2 punten. 

• Weglopen van de hond : Verlies van alle punten. 

 

Oefening : Los kruisen (10 punten): 

Het kruisen met een andere hond gebeurt volledig afgelijnd (leiband en halsband dienen verwijderd 

te worden) over een afstand van 10 meter. De geleider mag de eerste 3 meter spreken tegen de 

hond, vervolgens 4 meter niet (dit is het punt van het kruisen), en vervolgens 3 meter terug wel 

spreken. De honden kruisen elkaar op een afstand van minimum 2 meter. 

 

Strafbepalingen Los kruisen : 

• Elke halve meter : -1 punt 

• Elk bijbevel tijdens de 4 meter : -2 punten 


