Gedrag en gehoorzaamheid (GG)
GG staat voor Gedrag & Gehoorzaamheid. Dit is een
wedstrijdsport, maar ook een sport voor recreanten om
gewoon lekker bezig te zijn. Het is een sport waarbij je
samen met je hond werkt en waarbij de hond heel veel
verschillende oefeningen leert, zoals volgen, apporteren,
sorteren en naar een vak sturen.

Geschiedenis
Rond 1953 vond het bestuur van Cynophilia, de algemene kynologenvereniging van
Nederland, dat iedere hond, zowel binnen als buiten tentoonstellingsverband, een
bepaalde mate van gehoorzaamheid moest vertonen. Vanuit die filosofie werd het G&G programma met bijbehorende exameneisen ontwikkeld. Ondertussen bestaat er een
programma dat internationaal overeenkomt met het programma van de FCI, namelijk
GG1, GG2 en GG3. En Nederland heeft daar nog een programma aan toegevoegd: de GG
Beginners, ook wel GGB. Zo werd de drempel voor beginnende GG-combinaties iets lager
en kan er gekeken worden hoe de honden reageren op andere honden, mensen en op de
handler.

Oefeningen
In de GG leer je de hond heel veel verschillende oefeningen aan. Het leuke aan de GG is,
dat je de oefeningen los van elkaar aanleert en ze uiteindelijk aan elkaar vast koppelt,
zodat er een goede opbouw in elke oefening zit. Zo leer je de hond in de GGB een
apporteerblok naar je toe brengen. Vervolgens leer je in de GG1 de hond wachten terwijl
je het apporteerblok weggooit en hij mag het pas op commando ophalen. In de GG2 leer
je de hond te sturen naar een linker of een rechter apporteerblok. En in de hoogste
klasse, de GG3, stuur je de
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hond naar halverwege een pion of een bol, daar moet hij blijven staan en vervolgens
stuur je hem naar links of naar rechts.
Een andere belangrijke oefening in de GG is het volgen. Hierbij leert de hond strak naast
het linkerbeen van de handler te lopen en ondertussen opgewekt omhoog naar de
handler te kijken. Tijdens het volgen moet er een parcours worden afgelegd, waarbij een
ringsteward vertelt wat je moet doen. In de GGB is dit naar links, rechts, link omkeert,
rechtsomkeert en halthouden. In de GG1 wordt het iets moeilijker en komen er versnelde
pas en pasjes achteruit bij. In de GG2 komt er langzame pas bij en in de GG3 komen er
ook nog pasjes opzij bij, zowel pasjes naar links als naar rechts. De hond wordt ook
geleerd om tijdens het volgen commando's uit te voeren, zoals een zit waarbij de handler
doorloopt, maar de hond moet gaan zitten en blijven zitten. Ook de commando's staan
en af leert de hond tijdens het volgen uit te voeren.
Zo zijn er in de GG heel veel verschillende oefeningen die je in opbouwende moeilijkheid
aanleert. In de tabel hieronder zie je per niveau welke oefening moeten worden
uitgevoerd. Achter elke oefening staat een nummer. Dit nummer geeft aan hoe zwaar de
oefening meetelt bij een wedstrijd of een examen. Bijvoorbeeld: je haalt in de GGB een 7
voor het vast volgen. Dan levert dat je 21 punten op: het wordt namelijk verdubbeld met
3.
GGB

GG2

GG3

vast (3) en los volgen los volgen (3)
(4)in zicht (3)
af
af uit zicht (3)

los volgen (3)

los volgen (3)

zit in zicht (2)

Posities tijdens
het volgen

zit (3)

zit (2) en staan (2)

zit en staan (3)

af (2) en zit (3) uit
zicht
zit, staan en af (3)

Afstandsappel

-

zit en af (3)

zit, staan en af (4)

zit, staan en af (4)

-

-

-

Staan en
betasten
Gebit

staan en betasten (2) -

-

-

gebit tonen (1)

-

-

-

Komen op bevel

komen op bevel (3)

komen op bevel (3)

met onderbreken
van staan (4)

Vak zenden

vak zenden (3)

vak zenden (4)

vak zenden en
aanslui- ten (4)

met onderbreken
van staan en af
(4)
naar pion en vak

Volgen
Blijf

Gedrag
ten voor en achterlangs
opzich- te van vol- gen (2)
andere hon- den

GG1

zen- den (4)

Vlak apport

vlak apport (2)

vlak apport (3)

Sprong over
de horde

-

sprong over de horde apport over de horde
(3)
(3)

apport over de horde
(3)

Sorteren

-

richtingsapport (3)

richtingsapport (3)

-

sorteren (4)

sorteren (3)

Algemene indruk algemene indruk (2)

algemene indruk (2)

algemene indruk (2)

-

Totaal

280 punten

320 punten

320 punten

280 punten

Examens en wedstrijden
Je hebt heel erg je best gedaan en volop getraind en je wilt eigenlijk wel een diploma
behalen. Dat kan. Je hebt dan keuze uit twee mogelijkheden: je kunt een examen doen
of je diploma behalen door mee te doen aan een wedstrijd.
Het examen GG wordt afgenomen bij een kynologenclub met keurmeesters van
Cynophilia. Kies je ervoor om je diploma te behalen via een wedstrijd, dan vraag je eerst
een rashondenlogboek aan bij de Raad van Beheer. Heeft je hond geen stamboom, dan
vraag je een werkboekje aan bij Cynophilia. Als je dit heb aangevraagd, dan vraag je een
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startlicentie aan bij Cynophilia en dan kun je je inschrijven voor een wedstrijd.
Momenteel kun je je ook inschrijven voor een wedstrijd zonder startlicentie, maar het
kan zijn dat dit in de toekomst verandert. Dit geldt overigens alleen voor GG en niet voor
behendigheid of flyball.
Op de website van Cynophilia vind je een agenda met wedstrijden. Normaal gesproken is
er elke twee weken op zondag ergens in Nederland een wedstrijd. Je ontvangt ongeveer
een week voor de wedstrijd je startnummer en meestal ook een catalogus. De
wedstrijden beginnen altijd om 09:00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat je het
werkboekje kunt inleveren en je startnummer kunt ophalen bij het secretariaat.
Meestal wordt gestart met alle groepsoefeningen. Dit zijn voor de GGB het voor- en
achterlangs volgen en de blijfoefening. Voor de GG1, 2 en 3 zijn het de blijfoefeningen.
Als die allemaal afgerond zijn, begint het individuele programma. Dit programma wordt
in tweeën gedeeld: in de ochtend loop je de ene helft van de oefeningen en de in de
middag de andere helft. Bij een examen worden wel alle oefening in een keer afgewerkt.
Je krijgt een diploma als je bij de GGB en GG1 196 punten of meer behaalt en bij de GG2
en GG3 224 punten of meer. Wil je in de toekomst meedoen aan een wedstrijd of vind je
het leuk om een keer te komen kijken, kom dan gerust langs bij een wedstrijd.

GG trainen?
Lijkt het je heel erg leuk om ook aan GG te beginnen, ga dan eens kijken bij de
kynologenclub bij jou in buurt. Bij bijna iedere kynologenclub worden cursussen voor het
GG-programma aangeboden.
Naast Cynophilia biedt ook de FHN (Federatie Hondensport Nederland) een eigen GGprogramma aan. Er zijn kleine verschillen wat betreft het programma en de
puntentelling, maar het principe is redelijk hetzelfde. Wil je liever GG van de FHN trainen,
dan zijn het vooral de particuliere hondenscholen die dit aanbieden.

Zijn collies geschikt voor GG?
Collies zijn absoluut geschikt voor GG als je kijkt naar de rasbeschrijving.
Daarin kun je het volgende vinden: de collie heeft will-to-please, een hoog
intelligentieniveau, wil graag iets doen, leert snel en is graag gehoorzaam.
Allemaal eigenschappen die heel erg bruikbaar zijn voor de GG.

© Schotse Herder Vrienden

Pagina 3

Pootjes op
De meeste honden hebben weinig tot geen besef van hun achterhand. De achterhand
functioneert prima, maar volgt alleen de voorkant. Je kunt honden wel leren besef te
krijgen van hun achterhand. Voor de GG is het wel heel fijn als ze dit besef hebben. Want
als je een linksomkeert maakt bij het volgen, is het de bedoeling dat de voorpoten op de
plek blijven en de achterhand draait. En bij het naast komen zitten is het belangrijk dat
ze weten wanneer hun achterkant recht is ten opzichte van de voorkant.
Een leuke oefening om het besef van de achterhand te stimuleren, die je gewoon thuis in
de woonkamer kunt doen, is ‘pootjes op en draaien maar’. Neem een laag krukje of een
stevig bakje. Zorg er wel voor dat de hond er niet vanaf kan glijden, doorheen kan
zakken of zich op een andere manier kan bezeren. Zet het krukje op de grond en zorg
voor voldoende afstand tot andere objecten.
Lok de hond met zijn voorpoten op het krukje. Sommige honden stappen meteen op het
krukje. Als je hond dit niet doet, beloon je hond dan in stapjes op het krukje. Vindt je
hond het spannend, beloon hem dan eerst voor snuffelen aan het krukje, dan als de hond
een poging doet om een voorpoot erop te zetten en dan voor beide. Maar kijk vooral heel
goed naar je hond. Niet elke hond is hetzelfde, dus beloon je hond lekker veel en dan
vindt hij het krukje vanzelf heel erg leuk.
Vervolgens gooi je een voertje weg en vraag je de hond opnieuw op het krukje te gaan
staan met zijn voorpoten. Herhaal dit een paar keer. Als de hond gewend is om met zijn
voorpoten op het krukje te staan, kun je een begin maken met het draaien. Je neemt
meerdere voertjes in je hand en gaat voor de hond staan, maar zo dat je de achterpoten
kunt zien. Je houdt het voertje aan de zijkant van de bek van de hond en vraagt hem te
draaien. Zodra hij één achterpoot verzet, beloon je de hond meteen. Na een aantal keer
voor één achterpoot beloond te hebben, vraag je een keer wat meer en beloont hem als
hij twee achterpoten verzet heeft. Honden vinden dit in het begin een heel moeilijke
oefening. Zorg er dus voor dat je veel beloont, zodat de hond het ondanks de
moeilijkheid van de oefening wel leuk vindt.
Elke hond heeft een voorkeurskant, waarop hij gemakkelijker beweegt. Dit geldt ook
voor het draaien op het krukje. Oefen zowel het naar links als naar rechts draaien. Dus
ga niet alleen zijn voorkeurskant oefenen, want dan leert de hond maar één kant op
draaien. Maar oefen ook niet alleen zijn moeilijke kant; daar wordt de oefening voor de
hond niet leuker op. Wissel het dus heel erg af, dan wordt zijn moeilijke kant vanzelf

© Schotse Herder Vrienden

Pagina 4

makkelijker. Zorg met trainen altijd voor afwisseling. Niet alleen in actief en passief,
maar ook in makkelijk en moeilijk. Zo blijft het trainen leuk voor de hond.
Je kunt deze oefening ook eenvoudig tijdens de wandeling doen, bijvoorbeeld op een
afgezaagde boomstam. Zo kun je ook leuk bezig zijn tijdens de wandeling!

Tot slot: zorg er vooral voor dat je plezier heb, beloon je hond lekker veel met een
speeltje. Als hij gek is op een balletje, kun je dit heel goed gebruiken. Hiermee kun je
bijvoorbeeld het hierkomen heel erg leuk maken. Je roept je hond, hij komt en je gooit
gelijk een balletje in het verlengde naar achteren, zodat hij veel meer vaart maakt. Een
veelgehoorde klacht is dat GG saai zou zijn, maar het is wat je ervan maakt. Het is veel
leuker om er gewoon een feest van te maken samen met je hond.
Als je vragen hebt over GG, neem gerust contact met mij op via mailto:info@workingcollies.com.

Tekst: Marjolein van Rotterdam • foto’s: Sandra Noh, Marjolein van Rotterdam

Naamsverandering
Cynophilia heeft besloten om de naam GG te veranderen in FCI Obedience. De
naam wordt veranderd, omdat GG door veel mensen heel erg wordt verward
met alleen opvoeding. GG is absoluut een sport! Een hond kan nog zo hoog in
de GG lopen, maar totaal niet opgevoed zijn en andersom. De verwachting is
dat het de aankomende jaren zeker bij de kynologenclubs nog GG genoemd zal
worden.
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