Loopschema VZH, aangelijnd en los
Loop in normale pas 50 passen recht vooruit, ga links omkeert.
Dan 10 passen normaal tempo.
Dan 15 passen versneld tempo.
Dan 15 passen langzaam tempo.
Dan 10 passen normaal tempo.
Maak nu een hoek naar rechts, loop 10 passen en maak weer een hoek naar rechts, weer 10 passen
en dan links omkeert, 5 passen lopen en halt houden.
Vervolgens ga je weer 5 passen voorwaarts en maak dan een hoek naar links, nu loop je met je hond
naar de groep van vier mensen.
In deze groep ga je met de hond 1x linksom en 1x rechtsom om een persoon en houd dan halt in het
midden van de groep.
Vervolgens ga je op het teken van de keurmeester de groep uit, dit doe je enkele passen en dan ga je
links omkeert en na 2 á 3 passen houd je halt.
Nu lijn je op het teken van de keurmeester de hond af en ga je aan het los volgen beginnen. Dit los
volgen beginnen we met de groep, dit doe je op dezelfde manier als bij het aangelijnd volgen.
Na de groep ga je weer met je hond naar de basis positie om aan het loopprogramma te beginnen.
Deze is dus hetzelfde als aangelijnd volgen. Tijdens dit los volgen zal er tweemaal geschoten worden
met een 6mm alarm pistool. Als we het loopprogramma hebben gehad gaan we weer naar de basis
positie. Vanuit deze basis positie gaan we nu beginnen aan de zit oefening.
Je loopt 10 passen en geeft dan het commando zit aan je hond, zonder verdere inwerking loop je 30
passen door en draai je om naar je hond. Op het teken van de keurmeester loop je terug naar je
hond en gaat naast hem staan. Nu volg je terug naar de basis positie om aan de af oefening te
beginnen. Je loopt weer 10 passen voorwaarts en geeft een duidelijk commando af, de hond moet nu
snel gaan liggen, zonder verdere inwerking loop je 30 passen door en draai je dan om naar je hond.
Op het teken van de keurmeester roep je de hond met het commando hier naar je toe. De hond
moet netjes en recht voor je gaan zitten, op het teken van de keurmeester roep je de hond dan met
het commando voet bij je aan de voet.
Hierna lijn je de hond weer aan en ga je met je hond of naar de keurmeester om af te melden of naar
de aangewezen plaats om je hond af te leggen voor de oefening af liggen met afleiding.
Alle oefeningen gebeuren op het teken van de keurmeester, het kan voorkomen tijdens een
examen dat de keurmeester aangeeft dat je op eigen initiatief mag lopen.
Het halt houden gebeurt overal in het programma zonder een commando te geven, de hond moet
zelfstandig en snel aan de voet van de geleider gaan zitten als deze halt houdt.
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