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ODH Werkhonden- en sport en spel training
Inhoud werkhondentraining
Hieronder worden van een aantal oefeningen het eindresultaat beschreven:
• Voet
Op het commando “voet” dient de hond direct in de basispositie te gaan zitten. Dit kan worden uitgevoerd
door de hond achterlangs of voorlangs de geleider te laten gaan.
• Volgen
• Zit uit volg
Start vanuit de basispositie met volgen. Na 10 à 15 passen moet de hond op het commando “Zit” direct, snel
en in de looprichting gaan zitten, dit zonder dat de geleider zijn pas veranderd, onderbreekt of omkijkt. De
hond moet rustig en opmerkzaam blijven zitten. De geleider verwijdert zich 15 passen van de hond. Op
aanwijzing gaat de geleider naar zijn hond terug.
• Af uit volg
Start vanuit de basispositie met volgen. Na 10 à 15 passen moet de hond op het commando “Af” direct, snel
en in de looprichting gaan liggen, dit zonder dat de geleider zijn pas veranderd, onderbreekt of omkijkt. De
hond moet rustig en opmerkzaam blijven liggen. De geleider verwijdert zich 15 passen van de hond. Op
aanwijzing gaat de geleider naar zijn hond terug.
• Sta uit volg
Start vanuit de basispositie met volgen. Na 10 à 15 passen moet de hond op het commando “Sta” direct, snel
en in de looprichting blijven staan, dit zonder dat de geleider zijn pas veranderd, onderbreekt of omkijkt. De
hond moet rustig en opmerkzaam blijven staan. De geleider verwijdert zich 15 passen van de hond. Op
aanwijzing gaat de geleider naar zijn hond terug.
• Sprong over de haag
De geleider neemt de basispositie in voor de haag. Na het commando “zit” gaat hij naar de andere kant van de
klimsprong en stelt zich in een afstand van tenminste 4 meter op in de basispositie. Op teken van de
instructeur roept hij zijn hond met het commando voor hoog en komen. De hond moet met een krachtvolle
klimsprong naar zijn geleider komen en recht voor hem gaan zitten. Na een pauze van ca. 3 seconden wordt
de hond met het commando “voet” in de basispositie gecommandeerd.
• Klimsprong over de schutting
De geleider neemt de basispositie in voor de klimsprong. Na het commando “zit” gaat hij naar de andere kant
van de klimsprong en stelt zich in een afstand van tenminste 4 meter op in de basispositie. Op teken van de
keurmeester roept hij zijn hond met het commando voor hoog en komen. De hond moet met een krachtvolle
klimsprong naar zijn geleider komen en recht voor hem gaan zitten. Na een pauze van ca. 3 seconden wordt
de hond met het commando “voet” in de basispositie gecommandeerd.
• Apporteren
Vanuit de basispositie gooit de geleider het apporteerblok ca. 10 meter weg. Een hulppas is hierbij toegestaan
maar de geleider moet daarna in de basispositie een pauze van 3 seconden in lassen. Het commando “apport”
mag pas worden gegeven als het blok stil ligt. Na het geven van het commando “apport” moet de hond direct
naar het apporteerblok lopen, het blok direct opnemen en naar de geleider brengen. Daarbij moet de hond
snel en gemotiveerd heen en teruglopen. Tijdens het apporteren en voorzitten moet het apporteerblok rustig
in de bek worden gehouden, totdat hem door de geleider, na ongeveer 3 seconden, het apporteerblok met
het commando “los” wordt afgenomen. Tijdens het voorzitten is een goede presentatie van het apporteerblok
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gewenst. Na nog een pauze van 3 seconden moet de hond op commando “voet” in de basispositie worden
genomen. Het apporteerblok moet daarbij in de rechterhand met naar beneden hangende arm vast worden
gehouden. Het apporteerblok moet daarna door de geleider in de daarvoor bestemde standaard worden
gelegd.
Revieren
Op het commando “revier” en een teken met de rechter of linker arm wordt de hond ingezet om te revieren.
De hond moet zich snel van de geleider verwijderen en doelmatig de verstekken aannemen en deze kort
omlopen. Als de hond een zijslag heeft gemaakt, roept de geleider met een commando “hier” de hond naar
zich toe en wijst hem vanuit de beweging naar het volgende verstek. De geleider loopt in normale pas op de
denkbeeldige middellijn die hij tijdens het revieren niet mag verlaten. 6 verstekken revieren.
Vak sturen
De handler krijgt de aanwijzing om de hond, in een rechte lijn, naar een vak van 3 x 3 meter te sturen, op ca.
23 meter afstand van het startpunt tot midden vak. Het vak moet minimaal 3 meter van de buitenzijde van de
ring worden geplaatst. De hoeken van het vak wordt gemarkeerd door pionnen. Zichtbare lijnen (door lint 2-3
cm breed, tape of kalklijnen) verbinden de pionnen aan de buitenzijde. De kleur van pionnen en lint zijn vrij,
maar dienen contrasterend te zijn t.o.v. de ondergrond. Op aanwijzing stuurt de handler de hond naar het vak,
wanneer de hond in het vak is aangekomen geeft de handler uit eigen beweging het commando om te blijven
staan en vervolgens om te gaan liggen, of om direct te gaan liggen. Indien gekozen wordt om de hond eerst te
laten staan, dient de hond een stabiele “Sta” positie in te nemen, alvorens het commando wordt gegeven om
te gaan liggen. De hond dient het commando direct op te volgen, bij voorkeur met het front naar de handler
gewend.
Sorteren
Uitvoering: De handler staat opgesteld met de hond in de startpositie en “oefening start” wordt
aangekondigd. De handler ontvangt een houten voorwerp van 10x2x2 cm welke vooraf is gemarkeerd. De
handler mag het voorwerp ca. 10 seconden met de hand vasthouden. De hond mag in dit stadium het
voorwerp niet aanraken of eraan ruiken. De handler krijgt de aanwijzing om het voorwerp af te geven en zich
om te draaien. Een “volg” of “blijf” commando is toegestaan. De handler bepaalt of hij de hond al dan niet laat
kijken waar de voorwerpen worden uitgelegd. Het voorwerp van de handler wordt, zonder dit aan te raken,
samen met vijf gelijkvormige voorwerpen op de grond/vloer uitgelegd op ca. 10 meter afstand van de
combinatie. De vijf overige voorwerpen worden met de hand uitgelegd en dus aangeraakt. De voorwerpen
worden uitgelegd in een cirkel of in een rechte lijn met een onderlinge afstand van ca. 25 cm. De handler krijgt
de opdracht om zich om te draaien en de hond het commando te geven om het gemarkeerde voorwerp te
zoeken en te apporteren. De hond moet het voorwerp van de handler vinden, apporteren en afgeven aan de
handler volgens de algemene aanwijzingen. De voorwerpen moet uitgelegd worden volgens hetzelfde patroon
voor alle deelnemers, maar de positie van het voorwerp van de handler mag variëren (2, 3, 4, 5). In het geval
van een rechte lijn mag het voorwerp van de handler niet liggen in de buitenste positie (1 of 6). De hond krijgt
ca. 30 seconden om te zoeken indien hij actief en gedreven aan het zoeken is. Voor iedere deelnemer zijn 6
nieuwe voorwerpen beschikbaar.
Posities op afstand
De hond moet zes keer (sta/zit/af) van positie veranderen zonder zich te verplaatsen. De hond wordt af
gecommandeerd op een daartoe aangewezen plaats, gemarkeerd door een denkbeeldige lijn achter de hond.
Op aanwijzing verlaat de handler zijn hond en stelt zich ca. 15 meter voor de hond op. De volgorde van de aan
te nemen posities kan variëren, maar moet voor alle deelnemers gelijk zijn. Elke positie moet twee keer
worden uitgevoerd, de laatste positie is “af”. De steward toont de handler gedurende 3 seconden een bord
met “tekst of symbool” of een “elektronisch bord”, in welke volgorde de hond van positie moet wisselen. De
steward mag, tijdens het tonen van de aanwijzingen, de hond niet zien en stelt zich minimaal 3-5 meter van de
hond op. Door middel van (KORTE) hand-/armsignalen en/of stem (gelijktijdig) instrueert de handler de hond
welke positie hij moet innemen.
Sport en spel oefeningen, waaronder:
o Op commando door de tunnel
o Hoogtesprongen
o Op speciekuipen lopen

Mocht een combinatie examen willen doen in een specifiek werkhondenprogramma dan is dat bespreekbaar.

