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Exameneisen Behendigheid Beginners. 
 

Bij de beginners tellen de laatste twee lessen en het examen als test om naar de gevorderde door te kunnen stromen. Van deze drie testen 

moeten er twee voldoen aan de gestelde eisen. Bij alle beginners groepen wordt hetzelfde test- en examenparcours gelopen. 

 

Exameneisen voor beginners 

• Er wordt gekeken of de geleider en hond in staat zijn de toestellen technisch goed te nemen. 

• Tijdens het parcours moet de hond los werken, wel mag de hond bij een toestel op een correcte manier geholpen worden (dit wordt 

wel als een fout aangerekend). Hiertoe mag de hond een halsband (met handvat) om hebben. Alleen tijdens het nemen van een 

toestel mag de geleider de hond vasthouden. Tussen de toestellen in werkt de hond los. Doet men dit niet dan zal de keurmeester de 

combinatie stilzetten, de geleider een waarschuwing geven en een fout aanrekenen terwijl de tijd doorloopt. Het bewust aanraken van 

de hond (corrigeren) is dus niet verboden maar kan wel licht bestraft worden. 

• Indien de sprong- en raakvlak toestellen gescheiden van elkaar gekeurd worden op een toets of examen, is het de geleider toegestaan 

de hond vast te houden tijdens de oversteek tussen de onderdelen. Dit wordt dus niet bestraft. In dat geval zullen twee paaltjes voor 

de raakvlak toestellen staan. De hond dient losgelaten te worden voor de paaltjes waarna de hond zelfstandig tussen de paaltjes naar 

het toestel moet lopen. Als de hond de paaltjes gepasseerd is gelden weer de in het vorige punt genoemde aanraak beperkingen. 

Tijdens de oversteek zal de tijdmeting stilgezet worden, bij het aanlopen van de raakvlak toestellen wordt deze weer gestart op het 

moment dat de hond de denkbeeldige lijn tussen de paaltjes bereikt. 

• De hond mag het parcours* één keer verlaten. Mits de hond op het eerste bevel van de geleider terug komt dan heeft dit geen 

consequenties. Bij een 2de keer verlaten van het parcours* of het niet op het eerste bevel terugkomen bij de 1e keer verlaten volgt 

diskwalificatie. Tijdens de toetsen zullen er honden en begeleiders op het veld rondom de ring aanwezig zijn, er is geen scheiding met 

een hek. Indien uw hond een van de honden die naast het parcours staat bewust benadert zal dit leiden tot diskwalificatie. 

• Het lopen van een fout parcours wordt bestraft met een fout. De keurmeester wijst de geleider de goede weg terwijl de tijd doorloopt. 

• Er is geen maximum aantal fouten. 

• Het is toegestaan maximaal 5 weigeringen te hebben in het te lopen parcours. Bij de 6ste weigering volgt diskwalificatie. 

• Er mogen slechts 2 weigeringen op één toestel voorkomen. Bij de 3de weigering op één toestel volgt diskwalificatie. Indien een toestel 

meerdere keren in het parcours opgenomen is wordt deze telling opnieuw gestart na goed afronden van het toestel. 

• Tijdens het parcours zijn speeltjes en voer niet toegestaan. De geleider mag een speeltje en/of voer bij zich dragen maar deze pas 

gebruiken als de keurmeester dit aangeeft. Het gebruik van een speeltje wordt dan wel als een fout aangerekend. Gebruikt de geleider 

het speeltje zonder goedkeuring van de keurmeester dan wordt de combinatie stopgezet en krijgt een waarschuwing en een fout 

aangerekend terwijl de tijd door blijft lopen. 

• Tijdens het lopen van het parcours is het niet toegestaan een heuptas te dragen. 

• Loopt de hond voorbij het eerste toestel dan is dit een weigering. Op dat moment zal ook de parcourstijd gestart worden omdat de 

startlijn altijd doorloopt naast het toestel. De keurmeester zal wel laten weten dat de tijd gestart is. 

 

Diskwalificatie  

 

Diskwalificatie wordt door de keurmeester met een fluitsignaal kenbaar gemaakt  

Reden voor diskwalificatie zijn: 

• Het parcours* bevuilen. Dit kan ook gebeuren voordat de combinatie start met lopen of nadat het parcours met goed gevolg is 

gelopen.  

• Verbaal of fysiek geweld gebruiken tegenover de hond of de keurmeester. 

• Het moedwillig aanraken van een toestel door de geleider. 

• Het in de hand houden van voer tijdens het lopen van het parcours. 

• Het constant ‘happen’ van de hond naar de geleider (wat als ‘happen’ wordt aangemerkt is ter beoordeling aan de keurmeester). 

• Overschrijding van de maximale parcourstijd van 2 minuten (niet binnen 2 minuut finishen). [2 minuten is 120 seconden en geldt 

inclusief eventueel separate raakvlak toestellen] 

• Het onder, over of op een toestel stappen door een begeleider. 

• 6 weigeringen op willekeurige toestellen in het parcours of de 3e weigering op één en hetzelfde toestel. 

 

Aanvulling reglement behendigheid beginenden veteranen (de hond is qua leeftijd veteraan maar qua niveau beginner) 

 

Voor de veteranen honden in de beginners wordt de schutting als volgt gekeurd. 

• De hond kan de schutting gewoon nemen, er verandert niets. De begeleider moet wel vóór het starten van het parcours aan de 

keurmeester aangeven dat de schutting genomen wordt. Loopt de hond langs de oploop van de schutting dan wordt dit bestraft met 

een weigering. 

• Is de hond niet meer in staat om de schutting te nemen dan slaat de hond deze over zonder dat hij deze aanraakt. Dit wordt bestraft 

met een tijdsfout van 5 seconde boven op de gelopen tijd. De begeleider moet wel vóór het starten van het parcours aan de 

keurmeester aangeven dat de schutting overgeslagen wordt. Raakt de hond daarna de schutting toch aan met één of meerdere poten, 

dan wordt dit bestraft met een fout. 

 

Bij alle groepen geldt dat loopse honden niet aan de toetsen en het examen deel kunnen nemen. In overleg met de hoofdtrainer en de 

trainers van de betreffende groep zal op grond van de les resultaten een beslissing worden genomen in welke groep de betreffende cursist 

geplaatst zal worden. 

 

* Onder het parcours wordt hier verstaan het gebied binnen de afzetting, is er geen afzetting (lint afzetting) dan zal het gehele gebied binnen het hekwerk als 

het parcours beschouwd worden. Het is dan wel aan de keurmeester om te bepalen wanneer er afgefloten wordt voor parcoursverlaten of bevuilen. 


