
 

Afsluitingsvoorwaarden Socialisatie KC de Peel e.o. 
23 september 2021 

OEFFENINGEN EN EISEN VOOR DE AFSLUITING 
SOCIALISATIE 

 
 
* Deze afsluiting bestaat uit de volgende onderdelen. 
 
Oefeningen 
1. Gedrag t.a.v. andere honden 
2. Zitten 
3. Liggen 
4. Wandelen (zonder trekken) 
5. Gebittonen (minimaal aan de lippen komen) 
6. Staan 
7. Betasten (door een vreemde) 
8. Omgang baas / hond 
9. Aandacht voor de baas 
 
Deze onderdelen worden “beoordeeld” a.d.h.v. een mondeling woordrapport. Tevens wordt er een 
deelname certificaat ontvangen. 
 
* Bij pups is het gebruik van hulp (brokje, speeltje, stem) samen met het bevel toegestaan. 
* Tijdens het gehele programma blijft de hond aangelijnd. 
* Het noemen van de naam van de hond, samen met het bevel, wordt niet als extra bevel aangerekend. 
 
NADERE UITLEG VAN DE OEFENINGEN  
 
1. Gedrag t.a.v. andere honden. 
    Dit moet normaal, vriendelijk of onverschillig zijn, maar niet vijandig of hinderlijk zijn. 
 
2. Zitten. 
    De hond gaat op bevel zitten. 
 
3. Liggen. 
    De hond gaat op bevel liggen. 
 
4. Wandelen (zonder trekken). Geen volgen. 
    Bij het aangelijnd wandelen dient de hond redelijk naast de geleider te lopen waarbij de riem niet  
    gespannen dient te zijn. 
 
5. Gebit tonen (minimaal aan de lippen komen). 
    De geleider moet minimaal aan de lippen van de hond kunnen komen. 
 
6. Staan 
    De hond gaat op bevel staan. 
 
7. Betasten  
    De hond moet door een vreemde worden betast. Hoeft niet te staan. Mag niet bijten en / of grommen. 
 
8. Omgang baas/hond 
    Van de geleider wordt verwacht: 
    * Dat hij inzicht heeft in het karakter van zijn hond 
    * De bevelen en correcties geven in overeenstemming met dit karakter 
    * Uit de samenwerking moet blijken dat de combinatie respect voor elkaar heeft 
    * Dat hij op tijd beloont / corrigeert 
    * Dat hij met de hond kan spelen 
 
9. Aandacht voor de baas. 
    De hond moet redelijk aandacht voor zijn baas hebben. 

 


