
Commando’s VDH (ron: examenreglement) 

De commando’s zoals omschreven in het examenreglement gelden als voorstel. 

Commando’s zijn normaal gesproken, korte en uit één woord bestaande commando’s. Commando’s 
mogen in iedere taal gegeven worden maar moeten telkens gelijk zijn. Bij het roepen kan in plaats 
van het commando ook de naam van de hond worden genoemd. Tijdens het revieren kan naast het 
commando voor terugkomen naar de geleider, ook de naam van de hond worden genoemd. In alle 
andere gevallen is het uitspreken van de naam van de hond na een commando, een niet toegestaan 
hulpcommando. 

De NKO kan besluiten dat bij nationale wedstrijden en examens alleen commando’s mogen worden 
gebruikt die door de NKO zijn voorgeschreven en die op de website van de NKO zijn gepubliceerd. 
Toegestaan is in ieder geval het commando in de moedertaal van de hondengeleider. 

De CWH heeft de volgende commando’s voorgeschreven in IBGH, IGP 1, 2 en 3: IBGH, IGP 1, 2 en 3  

Afdeling B:  

 Lijn volgen/vrij volgen : volg of voet.  
 Zit uit beweging: volg of voet – zit  
 Afleggen met voorroepen: volg of voet – af –hier – voet  
 Staan uit looppas (IGP 3): volg of voet – sta –hier - voet  
 Sta uit gewone pas (IGP 2):volg of voet – sta – zit  
 Apporteren over de vlakke grond: apport – los – voet  
 Apporteren over de hindernis van 1 meter: hoog – apport –los – voet  
 Apporteren klimschutting (IGP 2+3): hoog – apport – los – voet  
 Springen over de klimschutting zonder apporteren (IGP 1): zit – hoog – hier –voet.  
 Vooruitzenden met afleggen: volg of voet – vooruit – af –zit  
 Afleggen met afleiding: af – zit Algemeen:  
 “Voet” of “volg” commando: Als de hond in beweging moet komen vanuit een basispositie 

(aanvang volgen, ontwikkelingsoefeningen).  
 Bij de oefeningen waar na de voorzit de BP ingenomen moet worden, is alleen het 

commando “voet” toegestaan.  
 Een “zit” commando is alleen toegestaan als de hond wisselt in posities. Dus van af naar zit, 

of sta naar zit.  
Afdeling C:  

 Revieren: Revier – hier (+ evt. naam van de hond)  
 Stellen en aanblaffen: hier – voet (moet als één samenhangend commando gegeven worden) 

of bij “ophalen” (IGP 1) commando zit - volg en vervolgens op aangewezen punt gaan staan 
waar de hond moet gaan zitten. Commando “zit” is op dit aangewezen punt toegestaan 
(commando “los” is toegestaan indien de hond in het verstek de pakwerker vast houdt).  

 Vluchtverhindering: volg of voet – af – stellen – los  Verdediging van de HD vanuit de 
bewakingsfase: los – zit  

 Rugtransport: transport – evt. gevolgd door volg of voet (IGP 2 geen overval vanuit 
rugtransport maar halt houden naast pakwerker en vervolgens zijtransport: transport evt. 
gevolgd door volg of voet)  

 Overval op de HD vanuit rugtransport (IGP 3): los – zit (Zijtransport: transport evt. gevolgd 
door volg of voet.  

 Aanval van de HD uit beweging: zit – stellen – los – zit (alleen IGP 1).  



 Verdediging van de HD uit de bewakingsfase (IGP2 en 3) : los – zit – (Zijtransport: transport 
evt. gevolgd door volg of voet). 

 

Algemeen:  

 “Voet” of “volg” commando: Als de hond in beweging moet komen vanuit een positie  
 Commando “zit” in de bewakingsfase: Als een hond in de bewakingsfase al zit en de HG komt 

er naast, hoeft de hond niet werkelijk te bewegen om aan de voet te komen. Het commando 
is bedoeld om te schakelen van bewaken naar gehoorzaamheid. Als een hond namelijk drang 
vol bewaakt zit hij niet rustig, het commando veranderd deze situatie naar gehoorzaamheid 
en dus rustig (door)zitten. Daarna wordt dit gevolgd door het commando “voet”, “volg” of 
“transport” afhankelijk van de oefening.  

 Einde zijtransport: “transport halt”, hond moet zelfstandig gaan zitten, geen extra 
commando’s. 

 


