VZH (afdeling B)
Aanmelding
Aan het begin van elke afdeling moet de geleider zich met zijn aangelijnde hond bij de keurmeester
melden.
Begin en einde van een oefening
De keurmeester geeft een teken om te beginnen met de oefening. Alle verdere handelingen zoals de
keertwendingen, staan blijven, wisselen van tempo enz. mogen zonder teken van de keurmeester
worden uitgevoerd. De voorgeschreven wachttijd (circa 3 seconden) bij de oefeningen voorzitten en
aan de voet komen, belonen van de hond en voor starten van een nieuwe oefening, moet worden
aangehouden. Als de geleider een oefening vergeet dan wordt de geleider er door de keurmeester
op geattendeerd en moet deze oefening alsnog worden uitgevoerd. Hiervoor worden geen punten
afgetrokken. Het vergeten van gedeelten van een oefening heeft wel invloed op de te behalen
kwalificatie.
Uitvoering basispositie
Iedere oefening begint en eindigt in de basispositie. De aanvangsbasispositie mag voor iedere
oefening maar één keer, in de voorwaartse beweging, worden ingenomen. In de basispositie moet de
hond recht en opmerkzaam naar de geleider met zijn schouder op kniehoogte links naast de geleider
zitten. In de basispositie mag de geleider geen spreidstand innemen en beide armen moeten losjes
naast het lichaam worden gehouden.

VZH Beschrijving van de oefeningen
Deel A op het terrein
Lijn volgen en vrij volgen
De hond moet zijn geleider vanuit de basispositie met een eenmalig commando “volg” of “voet”
opmerkzaam, vrolijk en geconcentreerd volgen, en moet daarbij met zijn schouderblad op
kniehoogte aan de linkerzijde van de geleider blijven. Onderstaand loopschema moet hierbij worden
aangehouden. De geleider moet de basispositie innemen op zijn laatst als de tweede geleider de
basispositie voor de oefening “afleggen met afleiding” heeft ingenomen.
Keertwendingen moeten door de geleider linksdraaiend worden uitgevoerd. De hond mag rechts om
de geleider heenlopen of linksdraaiend ter hoogte van de knie van de geleider blijven.
De looppas en de langzame pas moeten zich in tempo duidelijk van de normale pas onderscheiden.
De tempowisseling wordt zonder tussenpassen uitgevoerd.
De basispositie bij het begin is tevens de basispositie aan het einde.
Na de tweede keertwending moet worden haltgehouden. Hierbij moet de hond direct en zonder
commando gaan zitten.
Het volgen door de groep, waarvan de personen zich moeten bewegen, moet aangelijnd en in het vrij
volgen worden getoond. Hierbij toont hij een linkse en een rechtse wending (bijvoorbeeld in de vorm
van een 8) en wordt tenminste één keer halt gehouden bij een persoon. Het is de keurmeester
toegestaan om een herhaling te laten uitvoeren.
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Op aanwijzing van de keurmeester verlaat de geleider met zijn hond de groep en neemt de
basispositie in.
Het belonen van de hond is alleen na het verlaten van de groep in de basispositie toegestaan.
Het vrij volgen moet ook worden getoond bij eventueel noodzakelijke verplaatsingen tussen twee
oefening.
Het lijn volgen wordt conform het loopschema uitgevoerd. Tijdens het vrij volgen wordt vijftig pas
rechtuit gegaan, na een keertwending gaat de geleider na 10 tot 15 pas over in looppas en toont
deze 10 tot 15 passen, hierna gaat de geleider over in een langzame pas zonder overgang om na 10
tot 15 passen weer in de normale pas verder te volgen. Deze oefening wordt in de basispositie
beëindigd.
Zit uit de beweging
Na 10 à 15 passen in normale pas mag de geleider stil blijven staan en een commando “Zit” geven,
voordat hij zich verwijdert van de hond. De hond moet op het commando “Zit” direct, snel en in de
looprichting gaan zitten. De hond moet rustig en opmerkzaam blijven zitten. De geleider verwijdert
zich 15 passen van de hond. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond terug.
Afleggen in combinatie met voorkomen
Na 10 à 15 passen in normale pas mag de geleider stil blijven staan en een commando “Af” geven,
voordat hij zich verwijdert van de hond. De hond moet direct en recht in de looprichting gaan liggen
zonder dat de geleider inhoudt, aanpast of zich omdraait. De hond moet tot hij wordt geroepen,
rustig en opmerkzaam blijven liggen. Op teken van de keurmeester wordt de hond geroepen met
het commando “hier” of de roepnaam van de hond. De hond moet vrolijk, snel en direct komen en
direct en recht voor de geleider gaan zitten. Op het commando “voet” moet de hond direct overgaan
naar de basispositie.
Afliggen met afleiding
Tijdens het voorbrengen van de andere hond is de oefening afleggen met afleiding uit te voeren.
Daarbij wordt een hond op een door de keurmeester aan te geven plaats vanuit de basispositie met
het commando „af“ afgelegd. De geleider staat op tenminste 30 pas afstand in het zicht van de hond
met de rug naar de hond toe. De hond moet zonder inwerking van de geleider rustig blijven liggen,
terwijl de andere hond zijn oefeningen afwerkt.
Lijn volgen

15 punten

Vrij volgen

15 punten

Zitoefening

10 punten

Afliggen in combinatie met voorroepen

10 punten

Afliggen van de hond met afleiding

10 punten
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Deel B in het verkeer
Ontmoeten van personen.
Op aanwijzing van de AK volgt de geleider met zijn aangelijnde hond op het voetpad een
bepaald traject.
De AK volgt het team op een gepaste afstand. De HD dient aan de linker kant met de schouder
op kniehoogte van de geleider, gewillig te volgen met doorhangende lijn.
Tegenover voetgangers en ander verkeer heeft de hond zich onverschillig te gedragen.
Op zijn weg wordt de hond door een voorbijlopende persoon de pas afgesneden. De hond
dient zich neutraal en onbevangen te gedragen. De geleider met zijn hond gaan dan in een
groep van ten minste 6 personen. In de groep spreekt de geleider iemand aan en geeft hem
een handdruk. De hond moet op teken van de geleider rustig naast hem gaan zitten of gaan
liggen en moet zich gedurende dit kort oponthoud rustig gedragen.
Gedrag tegenover een fietser.
De geleider gaat met zijn aangelijnde hond op een bepaald traject en wordt ingehaald door
een fietser die daarbij de bel laat rinkelen. Op een grote afstand draait de fietser en komt de
geleider tegemoet gereden. Dit voorbij rijden dient zo te gebeuren dat de hond zich tussen de
geleider en de fietser bevindt. De aangelijnde hond heeft zich tegenover de fietser rustig te
gedragen.
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Gedrag tegenover auto’s.
De geleider gaat met zijn aangelijnde hond meerdere auto’s voorbij. Daarbij wordt één der
auto’s gestart. Bij een andere auto slaat men een deur dicht. Terwijl de geleider met zijn hond
verder gaat stopt een auto naast hen en de chauffeur draait het raampje open en vraagt een
inlichting aan de geleider. De hond dient op aangeven van de geleider rustig te gaan zitten of
te gaan liggen. De hond dient zich rustig te gedragen tegenover verkeer en de daarbij horende
geluiden.
Gedrag tegenover joggers of inline skater.
De geleider loopt met zijn aangelijnde hond op een rustige weg. Tenminste twee joggers
lopen hen voorbij zonder hun tempo te verminderen. Als de joggers uit het blikveld
verdwenen zijn komen opnieuw twee joggers de hond tegemoet zonder hun snelheid te
minderen. De hond hoeft niet correct te volgen maar mag de joggers ook niet hinderen.
Het is toegestaan dat de geleider zijn hond bij het voorbijlopen in zit of af positie brengt.
In plaats van de joggers kunnen ook twee inline – skaters ingezet worden.
Gedrag met andere honden.
Tegenover een voorbijkomende en een tegemoetkomende hond van een andere geleider
moet de hond zich neutraal gedragen. De geleider kan de hond bij het voorbijlopen van de
andere hond een extra commando “voet” geven of de hond tijdens het passeren in de zit of
af positie brengen.
Op aanwijzing van de AK loopt de geleider met zijn aangelijnde hond op een rustige weg.
Na een korte wandeling houdt de geleider halt en bevestigt de lijn aan een boom, een ring of
iets dergelijk. De geleider gaat uit het zicht van de hond. De hond mag staan, zitten of liggen.
Tijdens de afwezigheid van de geleider loopt een voorbijganger (persoon die deze opdracht
krijgt) met aangelijnde hond (hiervoor geen drukke hond inzetten) op een afstand van 5
passen voorbij.
De alleen gelaten hond moet zich tijdens de afwezigheid van de geleider rustig gedragen.
De hond moet de voorbij lopende hond zonder aanvalsuitingen (trekken aan de lijn en of
aanhoudend blaffen etc.) of te willen bijten laten passeren. Op aanwijzing van de AK wordt de
hond door de geleider opgehaald.
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