
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied 
Postbus 75901 
1070 AX  Amsterdam 
E-mail: examens@fciobedience.nl 
 
 
 

AANVRAAGPROCEDURE  FCI OBEDIENCE  EN/OF  GH-EXAMEN 

1. Examens worden bij voorkeur op zaterdag gehouden en starten om 9:00 uur. In 
overleg kan een andere dag worden bepaald. Examens kunnen gedurende het 
gehele jaar worden gehouden. 

2. Voor het organiseren van een examen is de voorafgaande schriftelijke vergunning 
van de Raad van Beheer vereist. Een vergunning voor een examen wordt alleen 
verleend aan een door de Raad van Beheer erkende vereniging of aan een 
vereniging die is aangesloten bij een door de Raad van Beheer erkende 
rasvereniging of bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid. 

3. De organiserende vereniging dient de aanvraag, ten minste twee maanden vóór het 
examen, per e-mail, op het daartoe bestemde formulier, dat is te downloaden van de 
site: www.fciobedience.nl  Informatie  Formulieren, in bij de Raad van Beheer: 
examens@fciobedience.nl 

4. De Raad van Beheer wijst de keurmeester(s) aan en nodigt deze uit. 

5. De keurmeester bevestigt binnen 8 dagen de afspraak per e-mail aan de Commissie 
FCI Obedience: examens@fciobedience.nl 

6. Tegelijk met het indienen van de aanvraag dienen de verschuldigde behandelings-
kosten te worden overgemaakt op rekening NL20ABNA0500353263 ten name van 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied te Amsterdam. Zie voor de verschuldigde 
behandelingskosten het vigerende tarievenbesluit. Bij de overschrijving moet 
duidelijk vermeld worden: 

a. Datum van het examen 
b. Soort Examen 
c. Naam van de vereniging 

7. Een vergunning voor een examen wordt slechts verleend, indien het aantal 
inschrijvingen voldoet aan de volgende eisen: maximaal 20 deelnemers; 
combinaties OB-Beginners, OB-1, OB-2 en OB-3 zijn mogelijk. Voor een combinatie 
examen FCI Obedience en Gehoorzame Hond kunnen maximaal 18 deelnemers 
worden ingeschreven. Een minimum van 6 FCI Obedience of 6 GH deelnemers is 
vereist. Bij een avondexamen is het maximum aantal deelnemers 12. 

8. Na ontvangst en goedkeuring van de examenaanvraag en ontvangst van de 
verschuldigde behandelingskosten, ontvangt de vereniging een voor akkoord 
ingevuld Excel bestand voor het maken van de deelnemerslijst, keur- en 
beoordelingsformulieren. 

9. Zonder de toestemming, die voor aanvang van het examen aan de keurmeester 
getoond moet worden, mag het examen geen doorgang vinden. 
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10. De organisator moet zelf voor draagnummers zorgen. 

11. Na het examen rekent de organiserende vereniging af met de keurmeester volgens 
het door de FCI vastgesteld tarief. (EUR 35,00 per keurdag en EUR 0,35 per 
gereden kilometer van huis naar de vereniging en vice versa). 

12. Direct na het examen stuurt de organiserende vereniging, binnen 48 uur, het 
volledig ingevulde Excel bestand met de behaalde punten en kwalificatie door naar 
de betreffende keurmeester én de Raad van Beheer: examens@fciobedience.nl 

13. De organiserende vereniging print zelf het diploma/bewijs van deelname en legt 
deze aan de keurmeester voor ter ondertekening. 

14. Gaat een examen waarvoor al een keurmeester bevestigd is, om welke reden dan 
ook niet door, dan is de vereniging verplicht om een bedrag dat gelijk is aan het 
keurloon over te maken naar de Raad van Beheer. 

15. De kosten van de vergunning voor een examen worden jaarlijks door de Raad van 
Beheer bepaald. 

16. De organisator is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het examen. 
De organisator is behandelingskosten verschuldigd aan de Raad van Beheer. Alle 
kosten, die van verzekeringen daaronder begrepen, komen voor zijn rekening. 

17. De organisator van een examen moet beschikken over een examenterrein of zaal 
van ten minste 25 x 40 meter. Er moet gelegenheid zijn om de geleiders van de 
deelnemende honden buiten het gezichtsveld van hun honden te brengen op een 
afstand van ten minste 25 meter. 

18. Er moet gelegenheid zijn om te schuilen bij slechte weersomstandigheden. 
Indien deze schuilgelegenheid niet tevens aan de keurmeester ruimte biedt om na 
afloop van het examen de puntenberekening uit te voeren en de uitslag bekend te 
maken, eventueel gevolgd door een nabespreking, dan moet gezorgd worden voor 
een ruimte in de naaste omgeving die hiervoor wel geschikt is. 

19. De organisator zorgt zo mogelijk voor een toilet op of bij het terrein. 
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