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Exameneisen Gehoorzame hond 

Hieronder staan de exameneisen voor het Gehoorzame Hond examen. Voor ieder onderdeel kan 
behaald worden: Uitmuntend (U), Goed (G), Voldoende (V) of een Onvoldoende (O). 
 
Om het clubdiploma van de GH-cursus te behalen moeten er op 8 onderdelen minimaal voldoende 
gescoord worden. Tegen het einde van de cursus zal ook een proefexamen afgenomen worden om te 
beoordelen hoe het niveau van de combinaties is. Wanneer er niet wordt deelgenomen aan het 
examen, krijgt de cursist een certificaat van deelnamen met een beoordeling daarbij. Indien de 
cursist door wilt naar de POB dan dienen de oefeningen met een * minimaal een voldoende te zijn. 
 
Tijdens het keuren van de afzonderlijke oefeningen wordt er aftrek gegeven voor: Het vangen van de 
hond, onjuist gedrag naar de hond/van geleider, verkeerde commando’s e.d. 
 

Oefeningen: 

Gedrag ten opzichte van andere honden (groepsgewijs)* 
 
De groep staat in een straatje opgesteld met de honden naast zich. Op het teken van de keurmeester 
loopt telkens 1 combinatie door het straatje. Hierin wordt beoordeeld het gedrag van de honden ten 
opzichte van elkaar, maar ook wordt hier gekeken hoe rustig of juist onrustig de hond is. 
 
Begroeten 
 
Zodra de cursist begonnen is met het lopen van het straatje dan dient de cursist de keurmeester te 
groeten. De cursist zorgt ervoor dat de hond niet tegen de keurmeester opspringt en dat de hond 
rustig blijft. Na de begroeting vervolgt de cursist zijn/haar route naar zijn/haar plek. 
 
Aandacht * 
 
Op aangeven van de keurmeester vraag de geleider de aandacht van de hond en houd deze zo lang 
mogelijk vast, De keurmeester tel de seconden dat de hond aandacht heeft voor de geleider, en zal 
aangeven wanneer de oefening beëindigd kan worden. De cursist krijgt maximaal 3 pogingen. 
 
Meelopen * 
 
Dit gebeurt volgens een vast parcours op aangeven van de keurmeester. Hierin wordt beoordeeld 
hoe de hond meeloopt met de geleider en of de hond netjes meegaat in de wendingen. 
 
Af * 
 
Aan het einde van het wandelparcours mag de hond op 1 commando in de af positie gebracht 
worden. Beoordeeld wordt hoe goed de hond de oefening (op stemcommando) beheerst. 
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Betasten van de hond 
 
De hond wordt door de geleider in de staan positie gezet op de grond en de keurmeester vraagt aan 
de geleider of de hond te betasten is. Hierop zal de keurmeester de hond betasten. De hond mag 
hierbij niet uitvallen of een bijtintentie hebben naar de keurmeester. 
 
Loskomen * 
 
De geleider laat de hond wachten of laat de hond vasthouden door de keurmeester, de geleider 
loopt 10 meter bij de hond vandaan en roept deze bij zich op aangeven van de keurmeester. 
 
Zit & blijf (groepsgewijs) * 
 
Op aangeven van de keurmeester laat iedereen zijn hond zitten. Op het volgende teken van de 
keurmeester gaat de geleider op riemafstand voor de hond staan, de hond moet 30 seconden blijven 
zitten. Hierin wordt beoordeeld of de hond de gestelde tijd in zijn/haar positie blijft. 
 
Af & blijf (groepsgewijs) * 
 
Op aangeven van de keurmeester laat iedereen zijn hond liggen. Op het volgende teken van de 
keurmeester gaat de geleider op riemafstand voor de hond staan, de hond moet 30 seconden blijven 
liggen. Hierin wordt beoordeeld of de hond de getelde tijd in zijn/haar positie blijft. 
 
Omgang baas-hond * 
 
Gedurende het hele examen wordt bijgehouden wat wel en niet goed gaat en hoe de combinatie 
(samen) werkt. Hierbij moet u denken aan juiste commando’s geven, als het nodig is corrigeren met 
stem, of de hond juist motiveren als het goed gaat. Riemcorrecties. 
 
Beoordeling en uitslag: 
 
Het examen zal worden afgenomen door 2 onafhankelijke keurmeesters van de KVN (dus niet door 
jullie eigen instructeurs). Alle beoordelingen en de uitslag worden bepaald door de keurmeesters en 
zijn bindend. Gedragingen van de hond, en gedragingen van de geleider naar zijn of haar hond buiten 
het examenveld, maar binnen het KVN-terrein, kunnen worden meegenomen in de beoordeling van 
het examen. Denk hierbij aan ruw gedrag naar de hond, van de geleider, of ongewenst gedrag van de 
hond naar andere honden of mensen (uitvallen/bijten). 
 
 
 


