
LASC overlevingskaart 
 

Hoe overleef ik mijn eerste 
ASCA obedience wedstrijd? 
 
Het eerste niveau waarop je uitkomt als je nog nooit aan ASCA obedience hebt gedaan 
(ongeacht je niveau of diploma’s hier in Nederland/België) is Novice, met als oefeningen: 
 

1. Aangelijnd volgen met figuur 8/Heel on leash with figure 8 (40 punten) 
2. Staan en betasten/Stand for examination (30 punten) 
3. Los volgen/Heel free (40 punten) 
4. Komen op bevel/Recall (30 punten) 
5. 1 minuut zit blijf/Group exercise: one minute long sit (30 punten) 
6. 3 minuten af blijf/Group exercise: three minute long down (30 punten) 

 
Maximaal kun je 200 punten halen. Bij minimaal 170 punten én mits je voor iedere oefening 
minimaal 50 procent van de punten hebt (!)  krijg je een qualifying score oftewel een Q. Drie 
keer een Q onder minimaal twee verschillende keurmeesters geeft recht op de ASCA 
gehoorzaamheidstitel CD (Companion Dog). 
 
Voor deelname moet een hond ouder dan 6 maanden zijn. In de ring moet de hond altijd een 
halsband dragen, zonder penningen e.d. daaraan. De hond mag de ring niet onaangelijnd 
verlaten, dat is meteen een non-qualifying score oftewel een NQ. Loopse honden mogen niet 
meedoen. Voorafgaand aan een commando mag je 1 x de naam van de hond zeggen. 
 
Volgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron, overgenomen met permissie van Mark Plonksy: 
www.uwsp.edu/psych/dog/LA/DrP9Nov.htm 

 

Links: voorbeeld van een standaard volgparcours met wendingen (rechts/right turn, links/left 
turn en rechtsomkeert/about turn, géén linksomkeert!) en tempowisselingen (langzame 
pas/slow pace en versnelde pas/fast pace, uit te voeren met duidelijk zichtbare overgangen).  
Rechts: het figuur 8 om twee mensen die voor ‘paal’ staan, 2 x te lopen met 2 x een halt. 



De keurmeester zegt bij het volgen: Are you ready? – Forward – Left turn – Right turn – 
About turn – Slow – Fast – Normal – Halt – Exercise finished 

- De hond mag je niet hinderen of duwen tijdens het volgen. 
- De lijn moet los hangen en je moet een energieke pas (‘brisk pace’) aanhouden. 
- Armhouding: beide armen natuurlijk zwaaien, of je linkerhand vastzetten op je navel. 
- Extra commando’s zorgen voor zeer substantiële puntenaftrek! Je mag alleen een 

volgcommando geven als je start met lopen, en geen commando’s bij wendingen of 
tempowisselingen. 

 
Staan en betasten 
De keurmeester zegt: Your leash, please – Stand your dog and leave when ready – Return to 
your dog – Exercise finished 

- Je geeft je riem af en mag de hond, met gebruik van je handen, goed neerzetten. 
- Blijfcommando geven mag met stem en/of handgebaar. 
- Vertrek altijd rechts van je hond, ga vervolgens circa twee meter voor je hond staan. 
- De keurmeester betast de hond met één hand en raakt daarbij kop, rug en kont aan. 
- Hond mag zich niet verplaatsen! 
- Bij terugkeer naar de hond: om de hond heen lopen (!) om naast hem te gaan staan. 
- Hond moet blijven staan tot het ‘exercise finished’ van de keurmeester klinkt. 

 
Komen op bevel 
De keurmeester zegt: Are you ready? – Leave your dog – Call your dog – Finish – Exercise 
finished 

- De hond moet zitten als je bij hem vertrekt. 
- Blijfcommando geven mag met stem en/of handgebaar. 
- Loop 10 tot 12 meter op en draai je om. 
- Bij het voorroepen je handen recht langs je lijf houden! 
- De hond mag de handler bij het voorzitten niet raken of tussen je benen zitten. 
- Finish: naar eigen keus een voet of naast. 
- Dubbel commando (2 x ‘hier’ of 2 x ‘voet’) is 0 punten dus een NQ! 
- Tip: is de hond afgeleid voordat je hem roept en kijkt hij een andere kant op? Wacht 

dan indien mogelijk nog een seconde of twee met je ‘hier’, in de hoop dat hij in die 
tijd aandacht voor je krijgt (kijkrichting hond = vaak richting waar hij heen gaat!). 

- Gaat de hond niet aan de voet: niets doen/zeggen! Als je extra commando geeft is dat 
0 punten, blijft de hond voor je zitten zonder finish is dat alleen puntenaftrek. 

 
Blijfoefeningen 
De keurmeester zegt: Are you ready? – Sit your dogs/Down your dogs – Leave your dogs – 
Return to your dogs – Exercise finished 

- Aan het begin van de oefening leg je de riem van de hond samen met je 
deelnemersnummer zichtbaar achter de hond neer (de armband met nummer tegen 
wegwaaien eventueel iets onder de riem of vastgeclipt aan musketon). 

- Blijfcommando geven mag met stem en/of handgebaar. 
- Handlers lopen naar andere kant van de ring en gaan met het gezicht naar hun hond 

staan. 
- Hond moet in zit- of afpositie blijven tot na het ‘Exercise finished’, bij af hoeft de 

hond niet eerst te gaan zitten. 
- Bij terugkomst bij je hond om je hond heen lopen! 
- Opstaan uit de gewenste positie voordat de handler bij de hond terug is (ook al heeft 

de hond 2 minuten en 55 seconden goed gelegen) is 0 punten dus een NQ. 


