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Examen POB (Pre-Obedience) 

 

 

 

Aan het eind van het seizoen wordt bekeken of  jullie klaar zijn voor de vervolgcursus (Obedience Beginners) of  

dat het verstandiger is om de Pre-Obedience nog een keer over te doen. Dit beoordelen wij door middel van het 

examen. Tijdens het examen wordt er geen voer of  spel gebruikt. 

 
Het examen: 
Aan het eind van het seizoen hebben we een examen. Dit examen gaat over alle onderstaande oefeningen. Dit 

examen wordt gekeurd door andere trainers dan van wie je les hebt gehad. De oefeningen worden beoordeeld met 

een cijfer (dit werkt met coëfficiënten). Totaal kunnen er 300 punten worden behaald. Minimaal moeten er 200 

punten behaald worden. Voor de dik gedrukte oefeningen moet minimaal 24 punten behaald worden. 

 

De oefeningen: 
Negeren andere honden (maximaal 40 punten): 

Tijdens deze oefening wordt gekeken hoe de honden zich ten opzichte van elkaar gedragen. 

Alle geleiders staan op een lijn met de gezichten richting één kant en ongeveer 3 meter tussenruimte. De 

honden zitten aan de linkerkant. Om de beurt lopen de geleiders met een volgende hond naar links voor de 

groep langs, daarna een ruime links omkeert waardoor ze achter de groep langs lopen. Weer een ruime links 

omkeert zodat ze voor de groep langslopen en door middel van een links en een links omkeert houden ze halt 

op hun startpositie. 

Tijdens de gehele oefening houden de geleiders tijdens het lopen ongeveer 3 meter afstand van de rij mede-

examenkandidaten. 

 

Aangelijnd volgen (maximaal 40 punten): 

De geleider start met een aan de linkerkant zittende hond. Op teken van de keurmeester loopt de geleider over 

het veld en neemt op teken van de keurmeester de volgende wendingen: links, rechts, links omkeert, rechts 

omkeert en halt houden. 

De hond moet vlot en attent volgen aan een slappe lijn en onmiddellijk links naast de geleider en zodanig dat 

hij in geen enkel opzicht diens bewegingen hindert. 

 

Positie op afstand (maximaal 30 punten): 

De hond start in een zittende positie links naast de geleider. Op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond 

af  en bergt de riem op. Hierna mag de geleider nog één commando geven en oplopen. De geleider mag na 

ongeveer 3 meter omdraaien. Op aanwijzing van de keurmeester laat de geleider de hond liggen. Op teken van de 

keurmeester mag de geleider naast de hond aansluiten. Op teken van de keurmeester laat de geleider de hond 

zitten en op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond aan en geeft de hond vrij. 
 

Komen op bevel (maximaal 30 punten): 
De hond start in een zittende positie links naast de geleider. Op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond 

af  en bergt de riem op. Op teken van de keurmeester geeft de geleider het commando om de hond te laten liggen. 

De geleider mag nog één commando geven en loopt weg om vervolgens op het teken van de keurmeester om te 

draaien (ongeveer 10 meter). Op teken van de keurmeester geeft de geleider het commando om te komen. De 

hond moet in een vlot tempo naar de geleider gaan en links naast de geleider gaan zitten. Door middel van een 

voet of  een naast.  
 

Vak sturen (maximaal 40 punten): 
Nadat de hond hier is gekomen wordt op teken van de keurmeester het commando gegeven om de hond naar het 

vak te sturen (eventueel met een korte armbeweging). De hond loopt in een vlot tempo naar het vak en gaat op 

commando bij of  op de target liggen. De geleider loopt, op teken van de keurmeester, terug naar de hond en gaat 

naast de hond staan. Op teken van de keurmeester laat de geleider de hond zitten en op teken van de keurmeester 

lijnt de geleider de hond aan en geeft de hond vrij. 
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Rond een pion sturen (maximaal 30 punten): 
De geleider en hond staan ongeveer 3 meter van de pion af. De hond start in een zittende positie links naast de 

geleider. Op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond af  en bergt de riem op. Op teken van de 

keurmeester wordt het commando gegeven om de hond om de pion te sturen (eventueel met een korte 

armbeweging). De hond moet dit in een vlot tempo doen, eventueel mag er een extra commando gegeven worden 

voor het terugkomen naar de geleider. De hond moet links naast gaan zitten. Door middel van een voet of  een 

naast. Op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond aan en geeft de hond vrij. 
 

Wachten bij gooien van het apport (maximaal 20 punten): 

De hond start links naast de geleider. Op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond af  en bergt de riem 

op. De geleider mag één commando geven om de hond te laten wachten. De geleider mag er zelf  voor kiezen om 

het apporteer voorwerp te gooien of  neer te leggen op ongeveer 3 meter. Wanneer het apporteervoorwerp wordt 

gegooid blijft de hond naast de geleider zitten, dit mag met een hulpmiddel (halsband vasthouden). 

Het apporteer voorwerp neerleggen of  de hond vasthouden geeft aftrekpunten. 

 

Ophalen van het apport (maximaal 20 punten): 

Op teken van de keurmeester mag de hond het voorwerp apporteren. De hond moet dit in een vlot tempo doen, 

eventueel mag er een extra commando gegeven worden voor het terugkomen naar de geleider. De hond komt 

voor, naast of  voet. De geleider pakt het voorwerp van de hond aan zonder zelf  van positie te veranderen. Als de 

hond voor de geleider zit of  staat, op teken van de keurmeester de hond links aan laten sluiten door middel van 

een voet of  naast. Op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond aan en geeft de hond vrij. 
 

Blijven liggen (maximaal 30 punten): 
Blijf  op 10 meter gedurende 1 minuut. 

Alle geleiders staan op één rij met ongeveer 3 meter tussenruimte. Op teken van de keurmeester lijnen de geleiders 

de hond af  en bergen de riem op. Op teken van de keurmeester laten alle geleiders de hond liggen. Op teken van 

de keurmeester mogen de geleiders nog één commando geven waarna de geleiders in een rechte lijn bij hun hond 

vandaan lopen en na 10 meter omdraaien. De honden blijven netjes liggen. Na 1 minuut geeft de keurmeester een 

teken om terug te gaan naar de hond. De geleider gaat naast de hond staan. Op teken van de keurmeester laten 

alle geleiders de hond zitten. Op teken van de keurmeester lijnt de geleider de hond aan en geeft de hond vrij. 

 

Algemene indruk (maximaal 20 punten): 
Omgang hond-baas. 

Dit is geen oefening, maar een beoordeling van het gedrag van de baas. Er wordt gekeken of  de baas de hond 

voldoende hulp geeft waardoor de combinatie het examen haalt. Over het hele examen wordt er gekeken naar o.a. 

beloning, correcties, stemgebruik en lichaamstaal. 

 

 

 

 

 

 

(Bonus oefening) Staan en blijf: 

We laten de hond zitten en gaan zelf  voor de hond staan. Op teken van de keurmeester geeft de geleider het 

commando om te gaan staan, evt. met een handhulp. De hond moet gaan staan. Hierna mag de geleider nog één 

commando geven en een pas naar achter doen om op riemafstand van de hond te staan. Na ongeveer 15 seconden 

geeft de keurmeester het teken om terug te gaan naar de hond. De geleider gaat naast de hond staan. Op teken van 

de keurmeester laat de geleider de hond zitten en op teken van de keurmeester geeft de geleider de hond vrij. 


