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Inleiding
Dit examenreglement voor reddingshonden is uitgewerkt door de FCI-commissie voor Reddingshonden en de IRO (Internationale Reddingshonden Organisatie), en goedgekeurd door het hoofdbestuur van de FCI en de Algemene Vergadering van de IRO.
Het vervangt de tot nu toe geldende Reddingshonden-examenreglementen van de FCI en IRO. Het
originele examenreglement is in de Duitse taal opgesteld en uitgewerkt. Voor vertalingen in andere
talen en in twijfelgevallen is de Duitse tekst beslissend!
Dit examenreglement wordt op zijn vroegst na vijf jaar gecontroleerd op actualiteit en naar aanleiding van de opgedane ervaringen in de toepassing, eventueel aangepast, uitgebreid of verwijderd.
Veranderingen behoeven de formele toestemming van de bevoegde commissie van de FCI en de IRO.
Dit examenreglement geldt voor alle lidverenigingen van de FCI en de IRO.
Besluit door het Hoofdbestuur van de FCI op 13 en 14 april 2011 in Rome, Italië en door de Algemene
Vergadering van de IRO op 9 april 2011, in Samoreau, Frankrijk

Geldig vanaf 01 januari 2012
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Examenopbouw
Het Internationale Examenreglement voor Reddingshonden (IPO-R) omvat de volgende disciplines:




Reddingshond-geschiktheidsexamen Speuren
Examen Reddingshond-Speuren A
Examen Reddingshond-Speuren B

RH-G Sp
RH-Sp A
RH-Sp B





Reddingshond-geschiktheidsexamen Vlakte revieren
Examen Reddingshond-Vlakte revieren A
Examen Reddingshond-Vlakte revieren B

RH-G V
RH-V A
RH-V B





Reddingshond-geschiktheidsexamen Puin zoeken
Examen Reddingshond-Puin zoeken A
Examen Reddingshond-Puin zoeken B

RH-G P
RH-P A
RH-P B





Reddingshond-geschiktheidsexamen Lawinehond
Examen Lawinehond A
Examen Lawinehond B

RH-G L
RH-L A
RH-L B





Reddingshond-geschiktheidsexamen Waterwerk
Examen Reddingshond-Waterwerk A
Examen Reddingshond-Waterwerk B

RH-G W
RH-W A
RH-W B

Iedere geleider heeft de mogelijkheid te beginnen met het Reddingshond-Geschiktheidsexamen of
met een examen op A niveau.
Een behaald A examen in een discipline geeft aan het reddingshondenteam recht op deelname aan
een volgend examen op B-niveau in dezelfde discipline.
Bij het niet behalen van een examen dienen 5 dagen te verstrijken alvorens de hond opnieuw voor
een examen in dezelfde discipline kan worden toegelaten.
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ALGEMENE BEPALINGEN:
Algemeen:
De reddingshond-examens dienen er voor om de hond als reddingshond te kwalificeren. Een behaald
examen vormt het bewijs van een succesvolle opleiding tot reddingshond in de betreffende
discipline. Ze vormt één van de basisvoorwaarden voor mogelijke inzetbaarheid bij de daartoe
bevoegde inzetorganisaties.
De inzetbaarheid van reddingshonden wordt uitsluitend door de daartoe bevoegde inzetorganisatie
vastgesteld en toegekend. Daarvoor kunnen aanvullende voorwaarden worden opgelegd,
bijvoorbeeld aanvullende kennis van de geleider, portofoonverkeer, alpine-cursussen, leeftijdsgrenzen voor hond en geleider, conditieproeven, uitrustingsvoorschriften, eerste hulpcursussen,
herhalingsexamens enzovoort.
Reddingshond-examens kunnen het gehele jaar door worden afgenomen. Wanneer de veiligheid van
mens en dier niet meer gewaarborgd wordt, dan dient het betreffende examen te worden afgelast.
De veiligheids-en milieuvoorschriften moeten worden nageleefd
De verificatie van de identiteit van de honden kan door middel van controle van de tatoeage of
microchip plaatsvinden. Honden die niet identificeerbaar zijn door de bevoegde keurmeester moeten
in een bijlage voor de overkoepelende organisatie van de organisator kort worden omschreven.
Zonder beperkingen ten aanzien van grootte, ras of afstamming, mogen honden aan de reddingshonden examens deelnemen.
Een geleider mag op één en dezelfde dag slechts aan één examen/evenement deelnemen, maar mag
wel meerdere honden voorbrengen.
Na een behaald examen op niveau A van een bepaalde discipline, kan de hond, met inachtneming
van de leeftijd van de hond, meteen tot het examen op B niveau in die discipline worden toegelaten.
Een geleider kan per examen/evenement meerdere honden voorbrengen. Een hond mag op één
examen/evenement niet door verschillende geleiders worden voorgebracht.
Loopse teven worden op alle examens toegelaten, maar moeten wel afgezonderd van de andere
deelnemers worden gehouden en als laatste deelnemer op het examen worden gekeurd.
Zieke en van besmettelijke ziekten verdachte honden worden van het examen uitgesloten en mogen
niet naar het examenterrein worden meegebracht.
Als de hond niet luistert c.q. gehoorzaam is dan geeft de keurmeester de geleider 3 kansen om de
hond weer bij zich te roepen. Heeft de hond bij het uitvoering van een oefening een 2 e commando
nodig, dan wordt de oefening met 2 punten verminderd.
Gehoorzaamt de hond na het derde commando nog steeds niet dan wordt het examen afgebroken.
De keurmeester bepaald het tijdstip van commando’s.
De keurmeester heeft het recht het werk van een combinatie af te breken, wanneer de hond
duidelijk herkenbaar onvoldoende voorbereid is, of wanneer de hond onvoldoende werklust laat
zien, of duidelijk niet in de hand van de geleider is, of lichamelijk niet in staat is het vereiste werk in
de betreffende discipline uit te voeren. De keurmeester heeft het recht, om de geleider bij onsportief
gedrag of het gebruik van ongeoorloofde steun te waarschuwen. Bij de 1e waarschuwing worden 5
punten afgetrokken, bij de 2e waarschuwing wordt het examen beëindigd en met een “onvoldoende”
gekwalificeerd.
Ernstig onsportief gedrag van de geleider of agressief gedrag van de hond geeft de keurmeester het
recht het reddingshondenteam onmiddellijk te diskwalificeren.
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De verschillende vormen van verwijzen
Definitie van blaffen:
Bij het blaffen richt de hond zich duidelijk naar het slachtoffer of op de plaats van de geuruittreding,
en moet aanhoudend en met zijn houding in die richting blaffen tot de geleider verschijnt en de
verwijzing beëindigt.
De hond mag het slachtoffer niet aanraken. Bij gesloten, voor de hond bereikbare verstekken moet
hij door richting aangevend gedrag precies de plaats van geuruittreding aangeven.
Definitie van het bringselen:
Als de hond bringselt wordt hem een speciale halsband omgedaan waaraan het bringsel is bevestigd.
De halsband moet voorzien zijn van een speciaal sluitmechaniek, die de hond beschermt tegen
blessures.
Na het vinden van de persoon brengt de hond het bringsel naar de geleider. Het voorzitten bij het
afgeven van het bringsel wordt niet verlangt. Na het afnemen van het bringsel en een bevel van de
geleider brengt de hond de geleider zelfstandig en rechtstreeks naar de persoon. De hond moet
voortdurend contact met de geleider hebben. Het is toegestaan de hond daarbij aan een lijn van
willekeurige lengte te hebben.
Definitie van leegverwijzen:
Bij een leegverwijzing pendelt de hond op een snelle manier tussen het slachtoffer en de geleider en
brengt daardoor de geleider bij het slachtoffer c.q., verwijzingsplaats. Verder moet de hond bij de
geleider een duidelijk gedrag tonen waardoor de manier van verwijzen duidelijk is. Deze manier van
verwijzen moet de geleider voor het begin van het zoekwerk aan de keurmeester kenbaar maken
Definitie van krabben:
Bij het lawine examen is krabben ook een correcte verwijzing. De verwijzing moet duidelijk het
doordringen als doel hebben. Het krabben mag ook met blaffen samengaan.
Organisatiebevoegdheid:
Toestemming tot het organiseren van reddingshond-examens wordt gegeven door erkende
verenigingen, daartoe bevoegd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, c.q.
de Commissie Werkhonden ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.(
FCI-LAO)
Toestemming tot het organiseren van reddingshond-examens door verenigingen die alleen zijn
aangesloten bij de IRO (IRO-NRO), wordt gegeven door de daartoe bevoegde International
Rescuedog Organisation.
De examenresultaten dienen door alle organisaties wederzijds te worden erkend. Een
examen/evenement kan alleen plaatsvinden wanneer er minstens 4 geleiders aan deelnemen.
Examenorganisatie:
De examenleider is verantwoordelijk voor het organisatorische deel van het examen.
Hij verricht en controleert alle noodzakelijke werkzaamheden bij de voorbereiding en de uitvoering
van het examen, in het bijzonder de opstelling van het parcours voor het onderdeel (B) appel &
hindernissen, zoals afgesproken met de keurmeester. De examenleider staat tijdens het gehele
examen ter beschikking van de keurmeester, en moet minstens 14 dagen voor het examen bij de
keurmeester bekend gemaakt zijn.
Wettelijke aansprakelijkheid:
Voor eventuele ongevallen gedurende het gehele examen is de geleider aansprakelijk voor zichzelf
en zijn hond. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor alle persoonlijke en zakelijke schade die
door zijn hond wordt veroorzaakt.
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Hij moet derhalve voor de gevolgen daarvan als hondenbezitter verzekerd zijn. De door de
keurmeester of door de organisatie gegeven aanwijzingen worden door de geleider vrijwillig
aanvaard en op eigen risico uitgevoerd. Een geldig bewijs van inenting moet voor het examen op
verzoek van de keurmeester respectievelijk de examenleiding kunnen worden overlegd.
Leeftijdsgrenzen:
Op de dag van het examen moet de hond de vastgestelde minimumleeftijd hebben:

Karakterbeoordeling
De keurmeester observeert voor aanvang en gedurende het gehele examen het karakter van de
hond. De keurmeester is verplicht bij kennelijke karakterzwakte de hond van het examen uit te sluiten en dit in het werkboekje c.q. rashondenlogboek te vermelden.
De karakterbeoordeling omvat:
 Zekerheid en onbevangenheid van de hond tegenover vreemde personen
 Zekerheid en onbevangenheid van de hond bij storende inwerking
 Belastbaarheid, ook onder zware omstandigheden zoals langdurig zoeken, meerdere honden
tegelijk aan het werk, uitzonderlijke hitte of kou, stof- en rookontwikkeling, sterke
stankoverlast enzovoort.
 Het vaststellen van andere karakterzwakten zoals: schotschuwheid, zenuwzwakte en
daarmee samenhangende agressie, te grote scherpte, angst en dergelijke.
Verplichtingen van de deelnemers:
De hondengeleider is verplicht zich tijdig voor deelname aan het examen te melden. Mocht een
deelnemer verhinderd zijn om zich tijdig te melden, dan dient hij dit onverwijld aan de examenleider
mee te delen. Iedere deelnemer aan een examen, dient zich, voorzien van geschikte uitrusting en
kleding, voor het betreffende examenonderdeel bij de keurmeester met de hond aan de lijn in de
basispositie, zowel aan- als af te melden.
Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de keurmeester en de examenleider op te volgen.
Iedere deelnemer is verplicht alle onderdelen af te werken, ook als men op een eerder onderdeel het
minimale aantal punten niet behaald heeft.
Toegestane hulpmiddelen:
Speciaal voor het uitvoeren van het zoekwerk zijn de volgende hulpmiddelen voor tactische
ondersteuning toegestaan:
 Fluit: Vooraf aan de keurmeester het fluitsignaal bekend maken.
 Kendekje en/of halsketting: Verlichting en/of belletjes zijn toegestaan.
 Water en/of spons.
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Werkboekje/(rashonden)logboek:
Het logboek c.q. rashondenlogboek is voor elke examendeelnemer verplicht en moet bij de Raad van
Beheer geregistreerd zijn (bij examens georganiseerd door de NRHB en aangemeld bij de Commissie
Werkhonden) of geregistreerd zijn bij de IRO (alleen mogelijk als het een IRO wedstrijd is) . Dit moet
voor het begin van het examen aan de examenleider overhandigd worden. Het examenresultaat
dient door de examenleiding te worden ingevuld en door de keurmeester te worden gecontroleerd
en ondertekend.
Een voortijdig afbreken van het examen (ziekte / blessure van de geleider of de hond, of iets
dergelijks wordt met de motivatie daarvan in het logboek opgenomen.
Beoordeling:
De beoordeling van de getoonde prestaties gebeurt in kwalificaties en punten.
De kwalificatie en de daarbij behorende punten moeten exact de wijze van uitvoering van de
oefening weergeven.
Bij een gelijk aantal punten geldt in rangorde de beoordeling:

Bij de totaalbeoordeling mogen alleen hele punten worden gegeven.
Dit betekent niet dat bij afzonderlijke oefeningen niet met gedeeltelijke punten beoordeeld kan
worden.
Mochten er bij het eindresultaat van een onderdeel rekenkundig geen hele punten ontstaan, dan
wordt dit, afhankelijk van de totaalindruk van dit onderdeel, naar boven of naar beneden afgerond.
Een examen geldt als “geslaagd” als de hond voor elk onderdeel ten minste 70% van de mogelijke
punten heeft behaald.
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Puntentabel
Aantal

Uitmuntend

Onvoldoende

Zeer goed

Goed

Voldoende

2

2

1,5

1,0 – 0

2,5-2,0

1,5 – 0

2 punten

2

3 punten

3

3

2,5

5 punten

5

4,5

4

7 punten

7

6,5

8 punten

8

7,5

6
7,0-6,5

3,5
5,5-5,0
6

3,0 - 0
4,5 – 0
5,5 – 0

9,5-9,0

8,5-8,0

7,5-7,0

6,5 – 0

15 punten

15,0-14,5

14,0-13,5

13,0-12,0

11,5-10,5

10,0 – 0

20 punten

20,0-19,5

19,0-18,0

17,5-16,0

15,5-14,0

13,5 – 0

25 punten

25,0-24,0

23,0-22,5

22,0-20,0

19,0-17,5

17,0 – 0

30 punten

30,0-29,0

28,5-27,0

26,5-24,0

23,5-21,0

20,5 – 0

35 punten

35,0-34,0

33,5-31,5

31,0-28,0

27,5-24,5

24,0 – 0

40 punten

40,0-38,5

38,0-36,0

35,5-32,0

31,5-28,0

27,5 – 0

50 punten

50,0-48,0

47,5-45,0

44.5-40,5

39,5-35,0

34,5 – 0

60 punten

60,0-58,0

57,5-54,0

53,5-48,0

47,5-42,0

41,0 – 0

70 punten

70,0-67,5

67,0-63,0

62,5-56,0

55,5-49,0

48,5 – 0

80 punten

80,0-77,0

76,5-72.0

71,5-64,0

63,5-56,0

55,5 – 0

90 punten

90,0-86,5

86,0-81,0

80,5-72,0

71,5-63,0

62,5 – 0

10 punten

10

100 punten

100-96,0

120 punten

95,0-90,0

120-114,5

114-108

89,5-80,0
107,5-96,0

79,5-70,0
95,5-84,0

69,5 – 0
83,5 – 0

200 punten

200-191

190-180

179-160

159-140

139 – 0

300 punten

300-286

285-270

269-240

239-210

209 – 0

Procent
berekening

Meer dan
95%

95-90%

89-80%

79-70%

69-0%

Resultatenlijsten en formulieren:
De nationale bepalingen voor het voor het vastleggen en versturen van de examenresultaten zijn
geldig.
Keurmeesters:
De examens mogen uitsluitend worden afgenomen door bevoegde en door de overkoepelende
organisatie (FCI middels de Raad van Beheer of IRO) toegelaten keurmeesters voor reddingshonden.
Van toepassing zijn verder alle bepalingen van het nationale en internationale reglement voor
reddingshondenkeurmeesters.
Door een keurmeester mogen per dag maximaal 36 eenheden worden gekeurd.
Aantal van de per dag te keuren disciplines is als volgt vastgelegd
Aantal
Eenheden

Onderdeel A

Zoekwerk

Geschiktheid

2

Onderdeel A

Zoekwerk

A

3

Onderdeel A

Zoekwerk

B

4

Onderdeel A

Waterwerk

Geschiktheid

2

Onderdeel A

Waterwerk

A

3

Onderdeel A

Waterwerk

B

4

Onderdeel B

Appel & Hindernissen

Geschiktheid

1

Onderdeel B

Appel & Hindernissen

A

1

Onderdeel B

Appel & Hindernissen

B

1

De beslissing van de keurmeester is onherroepelijk.
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Reddingshond-Geschiktheidsproef Speuren
RH-G Sp
Verdeeld in:
A) Speuren
B) Gehoorzaamheid en hindernisparcours
Maximaal te behalen

100 punten
100 punten
200 punten

Afdeling A – SPEUREN
Maximaal te behalen punten:
 Verwijsoefening:
 Uitwerken van het spoor:
 Voorwerpen 3 x10 punten:

100 punten
20 punten
50 punten
30 punten

ALGEMENE BEPALINGEN:
 Eigen spoor van de geleider, lengte ca. 400 pas, (paslengte 70 cm) 2 haakse hoeken. De
geleider loopt in een normale pas en mag niet schuiven, of blijven staan. Het spoor moet 20
min. liggen
 Start: naast piketpaaltje (links). De hondengeleider gaat na een korte stop met normale pas
in de aangewezen richting.
 Voorwerpen: 3 gebruiksvoorwerpen van de geleider die zijn geur goed hebben opgenomen
en waarvan de kleur niet wezenlijk opvalt in het terrein, ter grootte van een schoen. De
speurvoorwerpen moeten “op” het spoor worden gelegd (ze mogen niet ernaast liggen).

Het 1e voorwerp moet op de 1e strek

Het 2e voorwerp op de 2e strek

Het 3e voorwerp op het einde van het spoor
 Uitwerktijd: 15 minuten. De zoektijd start bij het aanzetten van de hond.
Commandovoering:
Een hoorbaar commando voor “zoeken”.
Het hoorbaar commando is bij het begin van het spoor en na ieder gevonden voorwerp toegestaan.
Ook tijdens het speuren is het af en toe prijzen en geven van het commando voor “zoeken”
toegestaan.
Bepalingen voor de uitvoering:
Verwijsoefening:
De verwijsoefening dient buiten het latere zoekgebied uitgevoerd te worden.
De persoon moet zich, zonder dat de hond hem kan zien, naar de plaats van de verwijsoefening
begeven. Op aanwijzing van de keurmeester maakt de geleider zijn hond klaar en stuurt hem met
een eenmalig hoor- en zichtbaar commando naar de persoon die 30 m. verder zichtbaar ligt of zit.
De hond duidelijk en zonder enige hulp van de geleider het slachtoffer verwijzen. Toegestane
verwijsvormen zijn: bringselen, blaffen of leegverwijzen. De geleider meldt de verwijzing aan de
keurmeester. Afhankelijk van de manier van verwijzen begeeft de geleider zich op aanwijzing van de
keurmeester naar de persoon of wordt er door de hond naar toe gebracht.
De geleider legt zijn hond circa 3 meter naast de verwezen persoon af. De hond dient zich rustig te
gedragen terwijl de geleider rechtstreeks naar de verwezen persoon gaat. Op aanwijzing van de
keurmeester haalt de geleider zijn hond op en meldt zich af bij de keurmeester.
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Zoekwerk:
De geleider moet met zijn voor het zoekwerk gereedstaande hond wachten tot hij wordt
opgeroepen. De gereedstaande hond mag vrij of aan een 10 meter lange lijn aan een schakelband of
speurtuig geleid worden. Voor het speuren, tijdens het aanzetten en tijdens het gehele speuren moet
iedere vorm van dwang worden vermeden.
De geleider meldt zich met een aangelijnde hond bij de keurmeester. Toegestane verwijsvormen bij
de voorwerpen zijn: oppakken of verwijzen, mag afwisselend. Bij het oppakken van het voorwerp kan
de hond blijven staan, gaan zitten of naar de geleider toekomen. Het verwijzen kan liggend, zittend
of staand gebeuren.
De geleider lijnt zijn hond eventueel af (indien de hond vrij speurt) en zet hem bij de aanzet aan. De
geleider volgt zijn hond en moet steeds de afstand van 10 meter, ook bij een vrij speurende hond,
aanhouden.
Zodra de hond een voorwerp heeft gevonden, moet hij dit zonder inwerking van de geleider direct
oppakken of overtuigend verwijzen. Heeft de hond het voorwerp verwezen dan begeeft de geleider
zich naar zijn hond. Door het omhoog houden van het voorwerp toont de geleider dat zijn hond het
voorwerp heeft gevonden. Daarna mag de geleider zijn hond weer aanzetten voor het speuren.
Dit onderdeel van het examen Geschiktheid Speuren, eindigt met het laten zien van de gevonden
voorwerpen, het afmelden van de geleider en de bekendmaking van de beoordeling van de
keurmeester.
Beoordeling:
Verwijsoefening
De keurmeester beoordeeld de zelfstandigheid bij de verwijzing van het slachtoffer door de hond.
Iedere aanraking van het slachtoffer door de hond wordt in de beoordeling meegenomen. Een
verwonding bij het slachtoffer veroorzaakt door de hond betekent altijd een “diskwalificatie”
Als de verwijzing door de geleider en/of door de persoon wordt uitgelokt, wordt de oefening met 0
punten beoordeeld.
Zoekwerk:
De keurmeester beoordeeld de aanzet, het verder vervolgen van het spoor en het verwijzen van de
voorwerpen.
De hond moet een positieve zoekdrift en een zekere verwijzing van de voorwerpen tonen.
Een lichte afwijking van het spoor is niet foutief mits de hond zelfstandig de rest van het spoor
uitwerkt.
Ieder voorwerp dat “niet” wordt gevonden wordt met 0 punten beoordeeld. Een voorwerp dat de
hond niet zelfstandig verwijst wordt ook als niet gevonden beoordeeld.
De keurmeester breekt het zoekwerk af als de geleider meer dan 10 meter van het spoor verwijderd
is. In zwaar terrein kan de keurmeester een grotere afstand toestaan. Afbreken van het zoekwerk
vindt in ieder geval plaats als de keurmeester de indruk heeft dat de hond het spoor niet meer op
eigen kracht kan opnemen.
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Reddingshond-Geschiktheidproef Vlakterevieren
RH-G V
Verdeeld in:
A) Vlakterevieren
B) Gehoorzaamheid en hindernisparcours
Maximaal te behalen

100 punten
100 punten
200 punten

Afdeling A – VLAKTEREVIEREN
Maximaal te behalen punten:
 Werkuitvoering: In het bijzonder wordt de arbeidsintensiteit
en de dirigeerbaarheid van de hond beoordeeld :
 Verwijzing:

100 punten
30 punten
70 punten

ALGEMENE BEPALINGEN:
 Grootte van de vlakte: 5000 m2. open en bedekt terrein,
 Slachtoffers:
1 persoon.
Voor de hond moet zicht- en aanrakings-contact mogelijk zijn. Het verstek kan na iedere hond
verwisselt worden. Gebruikte verstekken kunnen weer worden gebruikt.
Daarna neemt de persoon volgens de beschrijving zijn positie in, die hij van de keurmeester vóór het
zoekwerk heeft doorgekregen. Het slachtoffer moet buiten het zicht van het RH-team worden
weggelegd. Het slachtoffer is de assistent van de keurmeester en moet liggen of zitten en zich rustig
gedragen, zonder de geleider en/of de hond -op welke manier dan ook- hulp te bieden.



Uitwerktijd: max. 10 minuten voor het zoeken,
de zoektijd begint bij het aanzetten van de hond.

Toegestane commando’s:
Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtbare commando’s zijn toegestaan.
Bepalingen voor de uitvoering:
De examenkandidaat moet met zijn voor het zoekwerk gereedstaande hond buiten het zichtgebied
van het zoekterrein wachten, tot hij wordt opgeroepen. De hond mag een kendekje en/of een
schakelband dragen.
De keurmeester beschrijft het zoekgebied, waarvan de grenzen optisch zijn afgegrensd of waarvan
de grenzen goed zichtbaar zijn. Het is de geleider toegestaan zelf zijn weg door het terrein te
bepalen. De geleider moet voor aanvang van het zoeken aan de keurmeester de manier van
verwijzen van de hond melden: blaffen, bringselen of leegverwijzen.
De keurmeester geeft aan wanneer het slachtoffer zich naar het aangewezen verstek moet begeven.
Op aanwijzing van de keurmeester begint het zoekwerk. De geleider zet zijn hond aan op een hem
geschikt lijkende plaats. Als de hond duidelijk weg is van de geleider, geeft de keurmeester
toestemming aan de geleider om het startpunt te verlaten. De hond moet het terrein op aanwijzing
van zijn geleider doorzoeken.
Bij het verwijzen van de persoon is elke ondersteuning door de geleider en/of de verstopte persoon
verboden. De hond moet de gevonden persoon overtuigend verwijzen. De geleider dient deze
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verwijzing aan de keurmeester te melden en mag zich pas op aanwijzing van de keurmeester naar
zijn hond begeven. De hond moet het slachtoffer duidelijk en intensief verwijzen, tot de geleider bij
hem is aangekomen.
De hond moet bij het verwijzen binnen een afstand van max. 2 m rond de verstopte persoon blijven.
Het onderdeel vlakterevieren eindigt met het afmelden van de geleider en het bekendmaken van de
punten.
Beoordelingen:
Beperkingen in de dirigeerbaarheid, de arbeidsintensiteit, de beweegbaarheid en de zelfstandigheid
van de hond, maar ook iedere aanraking van het slachtoffer door de hond wordt in de beoordeling
meegenomen.
Een verwijzing door de hond die niet door de geleider wordt gemeld is fout maar wordt niet als
foutieve verwijzing beoordeeld.
Een verwijzing die door de geleider of het slachtoffer wordt geactiveerd, wordt met 0 punten
beoordeeld.
1e foutieve verwijzing: minus 20 punten
2e foutieve verwijzing: afbreken van het zoekwerk (onderdeel A).
Als het slachtoffer niet wordt gevonden is men gezakt.
Een verwonding bij het slachtoffer veroorzaakt door de hond betekent altijd een diskwalificatie.
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Reddingshond-Geschiktheidproef Puinzoeken
RH-G P
Verdeeld in:
A) Puin zoeken
B) Gehoorzaamheid en hindernisparcours
Maximaal te behalen

100 punten
100 punten
200 punten

Afdeling A – PUIN ZOEKEN
Maximaal te behalen punten:
 Werkuitvoering: In het bijzonder wordt de arbeidsintensiteit en
dirigeerbaarheid van de hond beoordeeld :
 Verwijzing van 1 persoon:

100 punten
30 punten
70 punten

ALGEMENE BEPALINGEN:
 Grootte van het puinterrein:


400 m2 tot 600 m2 op één verdieping, en moet voor de
keurmeester en geleider overzichtelijk zijn
Slachtoffers: 1. verborgen persoon.

Voor de hond moet zicht- en aanrakings-contact mogelijk zijn. Het verstek kan na iedere hond
verwisselt worden. Gebruikte verstekken kunnen te allen tijde opnieuw gebruikt worden. Om het
gevaar van een foutieve verwijzing te voorkomen moeten eerder gebruikte verstekken open blijven
en moeten de personen eruit gehaald worden.
Het slachtoffer moet 10 minuten voor het aanzetten van de hond worden verstopt. Daarbij moet de
veiligheid gewaarborgd zijn. Het slachtoffer is de assistent van de keurmeester en moet zich rustig
gedragen, zonder de geleider en/of de hond op enige manier hulp te geven.



Uitwerktijd: max. 15 minuten voor het zoeken,
de zoektijd begint bij het aanzetten van de hond.

Toegestane commando’s:
Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtbare commando’s zijn toegestaan.
Bepalingen voor de uitvoering:
De geleider dient met zijn hond uit het zicht te wachten tot hij opgeroepen wordt.
De keurmeester beschrijft het zoekgebied middels een schets. Van het zoekgebied zijn de grenzen
optisch afgegrensd, of de grenzen zijn goed zichtbaar.
De geleider meldt voor aanvang van het zoekwerk aan de keurmeester de manier van verwijzen van
de hond: blaffen, bringselen of leegverwijzen. De hond wordt aangezet op een door de geleider
geschikt lijkende plaats, zonder kendekje of halsband. Uitsluitend bij het bringselen is een halsband
voor de bevestiging van het bringsel, die door een ontkoppelmechanisme, dat voor verwondingen
beschermt, toegestaan.
De hond moet het terrein op aanwijzing van de geleider afzoeken. De geleider mag zijn hond op het
puin pas volgen nadat de keurmeester dit aangeeft.
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Bij het verwijzen van het slachtoffer is elke ondersteuning door de geleider en/of het slachtoffer
verboden. De geleider moet de verwijzing aan de keurmeester melden en mag zich pas op aanwijzing
van de keurmeester naar de hond begeven.
De hond moet duidelijk en intensief verwijzen in de richting van de geuruittredeplaats / de plaats van
het slachtoffer , tot de geleider bij hem is aangekomen. De geleider moet duidelijk herkennen, waar
de hond de geuruittrede waarneemt.
Het onderdeel Puinzoeken Geschiktheid eindigt met het afmelden van de geleider en het
bekendmaken van de punten door de keurmeester.
Beoordelingen:
Beperkingen in de tactiek van de geleider, en de dirigeerbaarheid, de arbeidsintensiteit, de
beweegbaarheid en de zelfstandigheid van de hond worden in de beoordeling meegenomen. Een
verwijzing door de hond die niet door de geleider wordt gemeld is fout maar wordt niet als foutieve
verwijzing beoordeeld.
Een verwijzing die door de geleider of het slachtoffer wordt geactiveerd, wordt met 0 punten
beoordeeld.
1e foutieve verwijzing: minus 20 punten
2e foutieve verwijzing: afbreken van het zoekwerk
Als het slachtoffer niet wordt gevonden is men gezakt.

15

GESCHIKTHEID: Speuren – Vlakte - Puin
Afdeling B – gehoorzaamheid en hindernisparcours
Maximaal te behalen
oefening 1:
Volgen aan de lijn
oefening 2:
Volgen door een groep
oefening 3:
Vrij volgen
oefening 4:
Tunnel
oefening 5:
Lopen over onaangename materialen
oefening 6:
Dragen en overgeven
oefening 7:
Afliggen met afleiding
oefening 8:
Lopen over een niet bewegende houten brug
oefening 9:
Lopen over 3 verschillende hindernissen

100 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
15 punten
15 punten

Algemene bepalingen:
Alle oefeningen worden op aanwijzing van de keurmeester of op een door hem aangewezen persoon
uitgevoerd. De hond moet de oefeningen vrolijk en snel uitvoeren. In de basispositie zit de hond
aangesloten en recht aan de linkerzijde van de geleider, zodanig dat de schouder van de hond
aansluit aan de knie van de geleider.
Het vrij volgen geschiedt onder afleiding van 2 schoten (kaliber 6 – 9 mm). De hond moet zich
onverschillig tonen ten aanzien van het schieten. Toont de hond zich schotschuw dan volgt
diskwalificatie. Toont de hond zich bij het schieten agressief, dan is dit foutief, maar leidt niet tot
uitsluiting, mits de hond in de hand van de geleider staat. Het volle aantal punten kan alleen worden
gegeven bij een hond die zich bij het schieten onverschillig toont.
Het aan- en afmelden, evenals de oefeningen 1 & 2 worden aangelijnd uitgevoerd.
UITVOERINGSBEPALINGEN:
1. Volgen aan de lijn

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Men dient zich bij het Reddingshonden-Geschiktheid-Examen bij het volgen aan de lijn en bij het vrij
volgen te houden aan het in de bijlage weergegeven schema.
Als enige uitzondering mag de Keurmeester op grond van de
plaatselijke situatie de richting van de hoek wisselen van (RW)
naar (LW) (zie tekening) waarbij dit dan voor alle kandidaten
op dezelfde wijze moet worden uitgevoerd.
Toegestane commando’s:
De keuze voor het commando voor het uitvoeren van een
oefening is aan de geleider, het moet wel een kort hoor- of
zichtbaar commando zijn voor het volgen, dat bij iedere start
en bij iedere tempowisseling mag worden gegeven.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie moet de hond de geleider na het
commando voor “volgen” opmerkzaam, vrolijk en in een
rechte lijn volgen, met zijn schouderblad steeds op
kniehoogte aan de linkerzijde van de geleider blijven en bij
het halt houden snel en zelfstandig recht naast de geleider
gaan zitten.
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Bij het begin van de oefening loopt de geleider op de middellijn met zijn hond 50 passen zonder halt
te houden vooruit; na de keertwending en nog 10-15 normale passen moet de geleider telkens minstens 10 passen looppas en langzame pas uitvoeren. De tempowisseling van looppas naar langzame
pas moet zonder tussenpassen in normale pas genomen worden.
Aansluitend gaat de geleider met zijn hond in normale pas verder tot de eerste hoek (zie schema 1.)
naar rechts, dan na 20 – 25 pas de tweede hoek naar rechts. Na 25 – 30 passen komt een
keertwending, hierna volgen 10 – 15 normale passen, dan halt houden. Na nog 10 – 15 passen komt
weer een hoek, maar dan naar links. Hierna nog 20 – 25 passen terug naar de middellijn waar men de
basispositie weer inneemt.
Beoordeling:
Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond, of langzaam gaan zitten, niet opgewekt
volgen alsmede inwerken van de geleider door lichaamstaal, hoor- of zichtbare commando’s worden
in de beoordeling meegenomen.

2. Volgen door een groep (aangelijnd)

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
De groep moet uit tenminste 4 personen bestaan, waarbij 2 personen van de groep met 1 reu en 1
teef aangelijnd in de groep meelopen. De groep loopt in een cirkel met de wijzers van de klok mee.
Toegestane commando’s:
Een kort hoor- of zichtbaar commando voor het volgen, dat
bij iedere start opnieuw gegeven mag worden.
Uitvoering:
Vanaf de basis loopt de geleider met zijn aangelijnde hond in
normale pas aan de buitenkant dicht langs de groep tegen de
klok in, zodat zijn hond iedere door de groep meegevoerde
hond direct tegemoet komt. De geleider met zijn hond houdt
daarbij eenmaal halt, waarbij de groep doorloopt en
minstens 1 persoon de geleider heeft gepasseerd.
Daarna leidt de geleider zijn hond in normale pas met
wendingen in de vorm van een “acht” door de groep, de
geleider houdt in het midden halt, waarbij zijn hond
zelfstandig aan de voet gaat zitten. Aansluitend verlaat de
geleider in normale pas de groep en beëindigt met de “basispositie” deze oefening.
Beoordeling:
Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond of langzaam gaan zitten, niet opgewekt
volgen alsmede inwerken van de geleider door lichaamstaal, hoor- of zichtbare commando’s worden
in de beoordeling meegenomen.

3. Vrij volgen

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Men dient zich bij het Reddingshonden-Geschiktheid-Examen bij het volgen aan de lijn en bij het vrij
volgen te houden aan het in de bijlage weergegeven schema. Als enige uitzondering mag de
Keurmeester op grond van de plaatselijke situatie de richting van de hoek wisselen van (RW) naar
(LW) (zie tekening), waarbij dit dan voor alle kandidaten op dezelfde wijze moet worden vastgesteld.
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Toegestane commando’s:
Het is toegestaan om een kort hoor- of zichtbaar commando voor het zitten aan de voet te geven,
dat bij elke start en iedere tempowisseling opnieuw gegeven mag worden.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie moet de hond de geleider na het commando voor “volgen” opmerkzaam,
vrolijk en in een rechte lijn volgen, met zijn schouderblad steeds op kniehoogte aan de linkerzijde van
de geleider blijven en bij het halt houden snel en zelfstandig recht naast de geleider gaan zitten.
Bij het begin van de oefening loopt de geleider met zijn hond in normale pas op de middellijn 50
passen zonder halt te houden vooruit; na de keertwending en nog 10-15 normale passen moet de
geleider telkens minstens 10 passen looppas en langzame pas uitvoeren. De tempowisseling van
looppas naar langzame pas moet zonder tussenpassen in normale pas genomen worden.
Aansluitend loopt de geleider met zijn hond in normale pas verder tot de eerste hoek (zie schema 1.)
naar rechts, dan na 20 – 25 pas de tweede hoek naar rechts. Na 25 – 30 passen komt een
keertwending, hierna volgen 10 – 15 normale passen, dan halt houden. Na 10 – 15 passen komt weer
een hoek maar dan naar links, hierna nog 20 – 25 passen terug naar de middellijn waar men de
basispositie weer inneemt.
Beoordeling:
Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond of langzaam gaan zitten, niet vrolijk volgen
alsmede inwerken van de geleider door lichaamstaal, hoor- of zichtbare commando’s worden in de
beoordeling meegenomen.

4. Tunnel

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Hindernis: Tunnel

Vaste ingang hoogte: 0,50 m, lengte 3 m..

Aansluitende slurf: zacht materiaal met een lengte van 3 meter.
Toegestane commando’s:
Een commando voor “kruipen”, “blijven”, “aan de voet gaan”.
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn hond op passende afstand voor de hindernis de basispositie in.
Op een hoor- en zichtbaar commando voor “kruipen” (of eigen commando) moet de hond door de
tunnel kruipen. Nadat de hond de tunnel verlaten heeft, moet hij op een hoor- en zichtbaar
commando staan, zitten of liggen. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond
en neemt met een hoor- of zichtbaar commando de basispositie in.
Beoordeling:
Aarzelend de tunnel in- en doorgaan wordt in de beoordeling meegenomen.
Verlaat de hond de tunnel niet, dan wordt de oefening met onvoldoende beoordeeld.
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5. Lopen over onaangename materialen

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Onaangename materialen bestaan uit: Op een oppervlakte van ca. 3 x 3 m dienen met stenen of puin
ondersteunde metalen platen, bouwstaalhekken, folie, puin en vergelijkbaar materiaal te worden
verspreid.
Toegestane commando’s:
Een hoorbaar commando: voor “volgen” .
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn hond voor de hindernis de basispositie in. Met een hoorbaar commando
voor “volgen” betreedt de geleider de hindernis en gaat met zijn vrij volgende hond eenmaal heen en
eenmaal terug, waarbij bij het teruggaan eenmaal halt wordt gehouden. Na het verlaten van het vlak
neemt de geleider met zijn hond de basispositie in.
Beoordeling:
Onzeker gedrag, achterblijven en ontwijken van materiaal door de hond, worden in de beoordeling
meegenomen.
Ontwijkt de hond het onaangename materiaal, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.

6. Dragen en overgeven

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
 Startpositie: De hond mag van de grond of van een verhoging (b.v. dirigeertoestel) opgetild
worden.
 Een drager.
Toegestane commando’s:
Herhaalde en eigen hoor- en zichtbare commando’s zijn toegestaan.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie mag de geleider met een met een hoor- en zichtbaar commando de hond een
startpositie laten innemen die het optillen vergemakkelijkt.
De geleider draagt zijn hond 10 m vooruit en geeft hem aan een tweede persoon over. De tweede
persoon draagt de hond ook 10 m en zet hem dan op de grond.
De hondengeleider loopt naast de drager mee. Hij mag tegen zijn hond praten, maar niet aanraken.
Als de drager de hond op de grond heeft gezet neemt de hondengeleider de basispositie in.
De hond mag zich noch tegen de geleider noch tegen de drager agressief gedragen. Bij het dragen
moet de hond zijn staart vrij kunnen bewegen.
Beoordeling:
Laat de hond zien dat hij niet wil samenwerken, is hij bij het dragen onrustig, bromt hij een beetje of
probeert hij bij het neerzetten los te komen, dan wordt dit in de beoordeling meegenomen.
Springt de hond naar beneden dan is de oefening onvoldoende.
Overmatige schuwheid of agressie tegen de geleider of drager leidt tot diskwalificatie.
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7. Afliggen met afleiding

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Twee apart gemarkeerde plaatsen voor reu en teef
Toegestane commando’s:
Een hoor- of zichtbaar commando voor “afliggen” en “zitten”.
Uitvoering:
Voor het begin van de gehoorzaamheidsoefeningen van een andere hond brengt de geleider zijn vrij
volgende hond naar een door de keurmeester aangegeven plaats en neemt de basispositie in. Op
aanwijzing van de keurmeester geeft hij de hond een hoor- of zichtbaar commando voor “afliggen”,
zonder de lijn of enig ander voorwerp bij hem achter te laten gaat de geleider tenminste 30 passen
van de hond weg naar een door de keurmeester aangewezen plaats en blijft met het gezicht naar de
hond gewend staan. De hond moet zonder inwerking van de geleider rustig blijven liggen, terwijl de
andere hond de oefeningen 1 t/m 6 uitvoert. Gedurende oefening 2 van de andere hond gaat de
geleider zelfstandig mee de groep in en aansluitend weer naar zijn oorspronkelijke plaats terug. Op
aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond en gaat aan de rechterzijde van de
hond staan. Op hernieuwde aanwijzing van de keurmeester geeft de geleider een hoor- of zichtbaar
commando voor “zitten”. De hond moet snel en recht gaan zitten.
Beoordeling:
 Onrustig liggen van de hond of te vroeg opstaan c.q. gaan zitten of tegemoetkomen van de
hond bij het ophalen, onrustig gedrag van de hondengeleider of andere inwerkingen worden
in de beoordeling meegenomen.
 Gaat de hond niet goed afliggen, staat of zit hij, maar blijft wel op zijn plaats, dan wordt de
oefening als onvoldoende gewaardeerd. Verlaat de hond na afsluiting van de 4 e oefening van
de andere hond zijn plaats met meer dan 3 meter, dan leidt dit ook tot puntenaftrek..
 Verlaat de hond voor het beëindigen van de vierde oefening met meer dan 3 meter zijn
plaats, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.

8. Lopen over een niet bewegende houten brug

15 punten

Uitvoeringsbepalingen: Hindernis
 Houten plank van ca. 4 meter lang, ca. 0.30 breed, ca. 004. m. dik
 Op- en afloopplank
 2 even grote ondersteunen: hoogte 0.40 meter, gefixeerd.
 Plank moet dusdanig worden bevestigd, dat hij niet kan schuiven.
Toegestane commando’s:
Een hoor- en/of zichtbaar commando voor “erop gaan”
Een hoor- en/of zichtbaar commando voor “basispositie innemen”.
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn vrij volgende hond op gepaste afstand voor de hindernis de basispositie
in. Met een hoor- en/of zichtbaar commando voor “erop” moet de hond rustig en zeker over de
oploopplank en over de houten brug en over de afloopplank lopen. De geleider loopt in normale pas
naast de hond mee. Enige passen achter de brug stopt de geleider en neemt met een hoor- en/of
zichtbaar commando met zijn hond de basispositie in.
De hond moet zonder angst of onzekerheid te tonen over de gehele brug gaan..
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Beoordeling:
Aarzelend of onzeker gedrag van de hond, worden in de beoordeling meegenomen. Springt de hond
van de brug af, dan wordt de oefening met een onvoldoende beoordeeld.

9. Nemen van 3 verschillende hindernissen

15 punten

Uitvoeringsbepalingen: Hindernissen:
• 1 Hindernis, hoogte ca. 0,40 m.
• 1 Hindernis, hoogte ca. 0,60 m.
• 1 Hindernis, hoogte ca. 0,80 m.
• De hindernissen moeten binnen een afstand van 10 meter zijn opgesteld.
Toegestane commando’s:
 Iedere keer een hoor- en/of zichtbaar commando voor “volg”
 Iedere keer een hoor- en/off zichtbaar commando voor “springen”
 Een hoor- en/of zichtbaar commando voor “basispositie innemen”
Uitvoering:
De hondengeleider neemt zijn vrij volgende hond mee tot een gepaste afstand voor de hindernis,
waar de basispositie wordt ingenomen. Met een hoor- en/of zichtbaar commando voor “volgen”
wordt de hond in een willekeurig tempo naar de 1e hindernis gevoerd. De hond moet met een hoor
en/of zichtbaar commando de hindernis met een vrije sprong nemen of mag zich op de hindernis
afzetten. De hondengeleider loopt langs de zijkant mee en neemt zijn hond met een hoor- en/of zicht
commando voor “volg” en “springen” direct mee naar de volgende hindernis.
De hindernissen 2 en 3 zijn analoog aan de 1e. Na de laatste hindernis neemt de hondengeleider met
een hoor- en/of zichtbaar commando weer de basispositie in.
Beoordeling:
Afwisseling in het looptempo hebben geen invloed op de beoordeling
Springt de hond niet over een hindernis dan worden 5 punten afgetrokken.
Dit examenonderdeel eindigt met de afmelding van de hondengeleider en het bekendmaken van de
beoordeling door de keurmeester.

Puntentabel
Aantal
10 punten
15 punten
Procent berekening

Uitmuntend

Zeer goed

Goed

Voldoende

10,0
15,0-14,5
Meer dan
95%

9,5-9,0
14,0-13,5
95-90%

8,5-8,0
13,0-12,0
89-80%

7,5-7,0
11,5-10,5
79-70%

Onvoldoend
e
6,5 – 0
10,0 – 0
69-0%

Bij de totaalbeoordeling mogen alleen hele punten worden gegeven. Dit betekent niet dat bij
afzonderlijke oefeningen niet met gedeeltelijke punten beoordeeld kan worden.
Mochten er bij het eindresultaat van een onderdeel rekenkundig geen hele punten ontstaan, dan
wordt dit, afhankelijk van de totaalindruk van dit onderdeel, naar boven of naar beneden afgerond.
Waardering:
Een examen geldt als “geslaagd” als de hond voor elk onderdeel ten minste 70% van de mogelijke
punten heeft behaald.
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Examen Reddingshond-Speuren A
RH-Sp A

Verdeeld in:
A) Praktijkspeuren
B) Appel & Hindernissen
Maximaal te behalen puntenaantal

200 punten
100 punten
300 punten

Afdeling A – SPEUREN - A

Maximaal te behalen
 Oppakken van de aanzet
 Uitwerken van het spoor
 Identificatievoorwerp
 Voorwerpen 5 x 8 punten
 Verwijzen persoon

200 punten
10 punten
50 punten
20 punten
40 punten
80 punten

ALGEMENE BEPALINGEN:
 Vreemd spoor, 1000 pas (paslengte 70 cm), 90 minuten oud.
 4 hoeken, die haaks of stomp kunnen zijn.
Het verloop van het spoor wordt zo natuurlijk mogelijk aangepast aan het terrein en moet
terreinveranderingen bevatten. Het terrein kan bestaan uit bos, weide, akkers, en kan een pad- en
straatovergang bevatten.
De spoorlegger loopt het gehele spoor in normale pas, hij mag bij het leggen van het spoor niet
schuifelen of blijven staan. Hij heeft voor de keurmeester een nauwkeurige beschrijving van het
spoor, met alle noodzakelijke informatie zoals de volgorde van de voorwerpen en markante punten
voor het verloop van het spoor.
Het spoorleggen met behulp van een GPS is toegestaan.
De aanzet: een identificatievoorwerp (maximaal het formaat van een schoen, ook het tot dit formaat
gereduceerd kledingstuk is toegestaan) in een vak van 20 x 20m. De basislijn van dit vak is links en
rechts gemarkeerd.
De spoorlegger betreedt het vak van de linkse of rechtse zijkant en legt binnen het vak het identificatievoorwerp, wat dan de aanzet van het spoor markeert. Na een korte pauze gaat de spoorlegger
met normale pas in de aangewezen richting.
Gebruiksvoorwerpen: 5 gebruiksvoorwerpen die de geur goed hebben opgenomen en die de
toegestane grootte (max. schoengrootte) niet overschrijden en die in kleur niet wezenlijk van het terrein afwijken.
De gebruiksvoorwerpen mogen niet naast, maar moeten op het spoor worden gelegd. De spoorlegger moet de plaats van het voorwerp in de beschrijving vastleggen. Daarin zijn de voorwerpen
gemarkeerd of precies beschreven.
Aan het einde van het spoor ligt of zit de spoorlegger.
De spoorlegger moet zich, minstens 30 minuten voor het begin van het zoeken, aan het einde van
het spoor bevinden.
Uitwerktijd: maximaal 20 minuten inclusief het vinden van het identificatievoorwerp.
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Commando voering:
Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtbare commando’s zijn toegestaan.
Uitvoeringsbepalingen:
De geleider moet met zijn hond die gereed is om te gaan zoeken klaarstaan tot hij wordt
opgeroepen. De hond kan vrij speuren of aan een lijn van 10 meter aan een halsketting of speurtuig
geleid worden. Verwijst de hond middels een bringsel dan moet de hond dit voor de start reeds
dragen. Vóór het speuren, tijdens de aanzet en tijdens het gehele spoor moet iedere vorm van
dwang worden vermeden.
De hondengeleider meldt zich bij de keurmeester met zijn aangelijnde hond. Toegestane
verwijsvormen bij de voorwerpen zijn: opnemen of verwijzen mag wisselend. Bij het opnemen mag
de hond blijven staan, zitten, of het voorwerp naar de geleider brengen. Het verwijzen kan zittend,
liggend of staand plaatsvinden. Toegestane verwijsvormen bij de spoorlegger zijn: blaffen, bringselen
of leegverwijzen.
De keurmeester vertelt aan de geleider het aanzetvak, waarachter de hondengeleider zich vrij mag
bewegen. De hondengeleider lijnt zijn hond eventueel af en geeft hem de opdracht om het identificatievoorwerp te zoeken. De hond moet het identificatievoorwerp binnen 3 minuten vinden, waarbij de geleider middels hoor- en/of zichtbare commando’s mag ondersteunen. Na het vinden van het
identificatievoorwerp lijnt de geleider eventueel zijn hond aan en zet hem aan voor het uitwerken
van het spoor.
Als de hond het identificatievoorwerp niet vindt, maar wel de geur van het spoor oppakt, kan de
geleider om zijn hond aan te lijnen hem laten wachten, of bij het vrij speuren na melding aan de
keurmeester de hond zelfstandig volgen.
De hond moet uiterlijk 3 minuten na de aanzet het spoor gevonden hebben. Wordt deze tijd
overschreden, dan kan het reddingshondenteam haar inspanningen voortzetten om ten koste van de
totale tijd de opname van het spoor op te pakken, maar de keurmeester kan het zoekwerk afbreken
als de hond duidelijk herkenbaar weigert om te werken, of niet in staat is om zijn opdracht uit te
voeren.
Bij het uitwerken van het spoor moet de hond steeds het uitgelopen spoor van de spoorlegger
volgen, waarbij de geleider steeds op 10m. afstand van zijn hond blijft.
De keurmeester volgt het reddingshondenteam op gepaste afstand.
Het is de geleider toegestaan, het speurwerk te onderbreken, deze pauze gaat wel van de totaal
beschikbaar tijd af.
Het is de geleider toegestaan om tijdens de uitwerking van het spoor de kop, ogen en neus van zijn
hond schoon te maken en eventueel water te geven.
Bij het verwijzen van de spoorlegger is elke vorm van ondersteuning door de geleider en/of de
spoorlegger verboden. De geleider moet de verwijzing melden aan de keurmeester en mag pas na
toestemming van de keurmeester naar zijn hond gaan. De hond moet het slachtoffer duidelijk en
intensief verwijzen, totdat de geleider bij hem is aangekomen. De hond moet bij het verwijzen
binnen een afstand van max. 2 m rond de verstopte persoon blijven.
Het examenonderdeel Speuren A wordt beëindigd door het overhandigen van de gevonden
voorwerpen aan de keurmeester, het afmelden van de geleider en het bekend maken van de beoordeling door de keurmeester.
Beoordeling
De keurmeester beoordeelt het werk in het vak met de verwijzing van het identificatievoorwerp, de
opname en het uitwerken van het spoor, het controleren van de gevonden voorwerpen in
chronologische volgorde, en de zelfstandige verwijzing van de spoorlegger door de hond.
De hond moet een positief zoekgedrag en een zekere verwijzing van de voorwerpen laten zien.
Een geringe afwijking van het spoor is niet foutief, als de hond zelfstandig de rest van het spoor kan
uitwerken.

23

Wordt de tijd bij de aanzet in het vak overschreden, dan is de beoordeling 0 punten voor het oppakken van de aanzet van het spoor en het identificatievoorwerp.
Ieder voorwerp dat niet wordt gevonden, of elk niet zelfstandig door de hond verwezen voorwerp
krijgt in de beoordeling 0 punten.
Wordt de verwijzing bij de spoorlegger door de geleider en/of spoorlegger geactiveerd, of wijkt de
hond méér dan 2 meter van de spoorlegger af, dan is de beoordeling 0 punten.
Elke vorm van hinderlijk aanraken van de spoorlegger door de hond werkt negatief op de beoordeling.
De keurmeester kan het zoekwerk op ieder moment afbreken, wanneer de hij de overtuiging heeft
dat de hond niet meer in staat is op eigen kracht het spoor op te nemen.
Men kan niet slagen voor het examen als de spoorlegger niet wordt gevonden.
Een verwonding van de spoorlegger leidt tot diskwalificatie.

24

Examen Reddingshond-Speuren B
RH-Sp B

Verdeeld in:
A) Praktijkspeuren
B) Appel & Hindernissen
Maximaal te behalen puntenaantal

200 punten
100 punten
300 punten

Afdeling A – SPEUREN - B
Maximaal te behalen
 Oppakken van de aanzet
 Uitwerken van het spoor
 Identificatievoorwerp
 Voorwerpen 8 x 5 punten
 Verwijzen persoon

200 punten
10 punten
50 punten
20 punten
40 punten
80 punten

ALGEMENE BEPALINGEN
 Vreemd spoor, 2000 pas (paslengte 70 cm), 180 minuten oud.
 8 hoeken, die scherp, haaks of stomp kunnen zijn.
Het verloop van het spoor wordt zo natuurlijk mogelijk aangepast aan het terrein en moet
terreinveranderingen bevatten. Het terrein kan bestaan uit bos, weide, akkers, en kan een pad- en
straatovergang bevatten.
De spoorlegger loopt het gehele spoor in normale pas, hij mag bij het leggen van het spoor niet
schuifelen of blijven staan. Hij heeft voor de keurmeester een nauwkeurige beschrijving van het
spoor, met alle noodzakelijke informatie zoals de volgorde van de voorwerpen en markante punten
voor het verloop van het spoor.
Het spoorleggen met behulp van een GPS is toegestaan.
De aanzet: een identificatievoorwerp (maximaal het formaat van een schoen, ook het tot dit formaat
gereduceerd kledingstuk is toegestaan )in een vak van 30 x 30 m. De basislijn van dit vak is links en
rechts gemarkeerd.
De spoorlegger betreedt het vak van de linkse of rechtse zijkant en legt binnen het vak het
identificatievoorwerp, wat dan de aanzet van het spoor markeert. Na een korte pauze gaat de
spoorlegger met normale pas in de aangewezen richting.
Gebruiksvoorwerpen: 8 gebruiksvoorwerpen die de geur goed hebben opgenomen en die de
toegestane grootte (max. schoengrootte) niet overschrijden en die in kleur niet wezenlijk van het
terrein afwijken.
De gebruiksvoorwerpen mogen niet naast, maar moet op het spoor worden gelegd. De spoorlegger
moet de plaats van het voorwerp in de beschrijving vastleggen. Daarin zijn de voorwerpen
gemarkeerd of precies beschreven.
Aan het einde van het spoor ligt of zit de spoorlegger.
De spoorlegger moet zich, minstens 30 minuten voor het begin van het zoeken, aan het einde van
het spoor bevinden.
Uitwerktijd: maximaal 45 minuten inclusief het vinden van het identificatievoorwerp.
Commando voering:
Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtcommando’s zijn toegestaan.
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Uitvoeringsbepalingen:
De geleider moet met zijn hond die gereed is om te gaan zoeken klaarstaan tot hij wordt
opgeroepen. De hond kan vrij speuren of aan een lijn van 10 meter aan een halsketting of speurtuig
geleid worden. Verwijst de hond middels een bringsel dan moet de hond dit voor de start reeds
dragen. Vóór het speuren, tijdens de aanzet en tijdens het gehele spoor moet iedere vorm van
dwang worden vermeden.
De hondengeleider meldt zich bij de keurmeester met zijn aangelijnde hond. Toegestane
verwijsvormen bij de voorwerpen zijn: opnemen of verwijzen mag wisselend. Bij het opnemen mag
de hond blijven staan, zitten, of het voorwerp naar de geleider brengen. Het verwijzen kan zittend,
liggend of staand plaatsvinden. Toegestane verwijsvormen bij de spoorlegger zijn: blaffen, bringselen
of leegverwijzen.
De keurmeester vertelt aan de geleider het aanzetvak, waarachter de hondengeleider zich vrij mag
bewegen. De hondengeleider lijnt zijn hond eventueel af en geeft hem de opdracht om het
identificatievoorwerp te zoeken. De hond moet het identificatievoorwerp binnen 3 minuten vinden,
waarbij de geleider middels hoor- en/of zichtbare commando’s mag ondersteunen. Na het vinden
van het identificatievoorwerp lijnt de geleider eventueel zijn hond aan en zet hem aan voor het
uitwerken van het spoor.
Als de hond het identificatievoorwerp niet vindt, maar wel de geur van het spoor oppakt, kan de
geleider om zijn hond aan te lijnen hem laten wachten, of bij het vrij speuren na melding aan de
keurmeester de hond zelfstandig volgen.
De hond moet uiterlijk 3 minuten na de aanzet het spoor gevonden hebben. Wordt deze tijd
overschreden, dan kan het reddingshondenteam haar inspanningen voortzetten om ten koste van de
totale tijd de opname van het spoor op te pakken, maar de keurmeester kan het zoekwerk afbreken
als de hond duidelijk herkenbaar weigert om te werken, of niet in staat is om zijn opdracht uit te
voeren.
Bij het uitwerken van het spoor moet de hond steeds het uitgelopen spoor van de spoorlegger
volgen, waarbij de geleider steeds op 10m. afstand van zijn hond blijft.
De keurmeester volgt het reddingshondenteam op gepaste afstand.
Het is de geleider toegestaan, het speurwerk te onderbreken, deze pauze gaat wel van de totaal
beschikbaar tijd af.
Het is de geleider toegestaan om tijdens de uitwerking van het spoor de kop, ogen en neus van zijn
hond schoon te maken en eventueel water te geven.
Bij het verwijzen van de spoorlegger is elke vorm van ondersteuning door de geleider en/of de
spoorlegger verboden. De geleider moet de verwijzing melden aan de keurmeester en mag pas na
toestemming van de keurmeester naar zijn hond gaan. De hond moet het slachtoffer duidelijk en
intensief verwijzen, totdat de geleider bij hem is aangekomen. De hond moet bij het verwijzen
binnen een afstand van max. 2 m rond de verstopte persoon blijven.
Het examenonderdeel Speuren B wordt beëindigd door het overhandigen van de gevonden voorwerpen aan de keurmeester, het afmelden van de geleider en het bekend maken van de beoordeling
door de keurmeester.
Beoordeling
De keurmeester beoordeelt het werk in het vak met de verwijzing van het identificatievoorwerp, de
opname en het uitwerken van het spoor, het controleren van de gevonden voorwerpen in chronologische volgorde, en de zelfstandige verwijzing van de spoorlegger door de hond.
De hond moet een positief zoekgedrag en een zekere verwijzing van de voorwerpen laten zien.
Een geringe afwijking van het spoor is niet foutief, als de hond zelfstandig de rest van het spoor kan
uitwerken.
Wordt de tijd bij de aanzet in het vak overschreden, dan is de beoordeling 0 punten voor het
oppakken van de aanzet van het spoor en het identificatievoorwerp.
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Ieder voorwerp dat niet wordt gevonden, of elk niet zelfstandig door de hond verwezen voorwerp
krijgt in de beoordeling 0 punten.
Wordt de verwijzing bij de spoorlegger door de geleider en/of spoorlegger geactiveerd, of wijkt de
hond méér dan 2 meter van de spoorlegger af, dan is de beoordeling 0 punten.
Elke vorm van hinderlijk aanraken van de spoorlegger door de hond werkt negatief op de
beoordeling.
De keurmeester kan het zoekwerk op ieder moment afbreken, wanneer de hij de overtuiging heeft
dat de hond niet meer in staat is op eigen kracht het spoor op te nemen.
Men kan niet slagen voor het examen als de spoorlegger niet wordt gevonden.
Een verwonding van de spoorlegger leidt tot diskwalificatie.
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Examen Reddingshond-Vlakte revieren A
RH-V A

Verdeeld in:
A) Vlakterevieren
B) Appel & Hindernissen
Maximaal te behalen puntenaantal

200 punten
100 punten
300 punten

Afdeling A – Vlakterevieren - A
Maximaal te behalen
200 punten
 Stuurbaarheid, samenwerking met de geleider, snelle en
vastberaden uitvoering van de arbeidsopdrachten met behoud
van de motivatie om te zoeken.
30 punten
 Zoekintensiteit, zoekdrift, zoekgedrag, temperament,motivatie,
arbeidsvreugde, conditie.
10 punten
 Mobiliteit, wijze van verplaatsen (door het terrein), omgang
met moeilijkheden.
10 punten
 Zelfstandigheid, het tonen van de eigen werkdrift
10 punten
 Tactiek van de geleider, verandering van de gekozen tactiek,
overzicht van de geleider tijdens het gehele zoekwerk
20 punten
 Verwijzing 2 personen, ieder 60 punten eventueel aftrek
voor foutieve verwijzing
120 punten
ALGEMENE BEPALINGEN
 Zoekgebied: 100 m x 200 m open en onoverzichtelijk terrein
 Verstopte personen: 2
Voor de hond moet zicht- en aanrakings-contact mogelijk zijn. De verstopte personen moeten
minstens 10 meter van elkaar verwijderd liggen. Het verstek kan na iedere hond verwisselt worden.
Gebruikte verstekken kunnen weer opnieuw worden gebruikt. De personen moeten 10 minuten voor
de hond begint met zoeken hun plaatsen innemen. De slachtoffers zijn assistent van de keurmeester,
ze moeten liggen of zitten en zich rustig gedragen zonder de geleider en/of de hond op enige manier
hulp te bieden.
Hulppersoneel: tot 15 minuten voor de start van de eerste kandidaat moeten meerdere personen
met een witte hond zich kris kras door het zoekgebied begeven.
Uitwerktijd: maximaal 15 minuten, de zoektijd start met de eerste aanzet van de hond.
Commando voering:
Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtbare commando's zijn toegestaan.
Uitvoeringsbepalingen:
De geleider moet met zijn hond die gereed is om te gaan zoeken buiten het zicht op het zoekgebied,
klaarstaan tot hij wordt opgeroepen. De hond mag daarbij een kendekje en/of schakelband dragen.
De keurmeester beschrijft verbaal het zoekgebied, dat optisch is afgebakend of waarvan de grenzen
duidelijk zichtbaar zijn, en bepaald bij aanvang van het examen de zoekrichting.
De geleider mag alleen op de middellijn lopen die iedere 50 meter is gemarkeerd.
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De geleider is vrij om het zoekgebied grof af te zoeken en zonder puntenaftrek aan het einde van het
terrein in tegenovergestelde richting het zoeken weer op te pakken.
De geleider moet voor aanvang van het zoeken aan de keurmeester de manier van verwijzen van de
hond melden.
Toegestane verwijsvormen zijn: blaffen, bringselen of leegverwijzen.
De geleider instrueert zijn hond om te gaan zoeken. Als de hond zich duidelijk van hem heeft
verwijderd geeft de keurmeester toestemming het startpunt te verlaten.
De hond moet op aanwijzing van de geleider het terrein met diepe slagen aan beide zijden afzoeken.
Als de hond soms achterwaartse slagen maakt is dit niet foutief. Tegenovergesteld zoeken, bedoeld
wordt terugzoeken door de geleider is pas toegestaan als de geleider het einde van het zoekgebied
heeft bereikt. Bij het verwijzen van de persoon is elke ondersteuning door de geleider en/of de
verstopte persoon verboden. De geleider dient deze verwijzing aan de keurmeester te melden en
mag zich pas op aanwijzing van de keurmeester naar zijn hond begeven. De hond moet het
slachtoffer duidelijk en intensief verwijzen, tot de geleider bij hem is aangekomen.
De hond moet bij het verwijzen binnen een afstand van max. 2 m rond de verstopte persoon blijven.
Op aanwijzing van de keurmeester wordt het zoekwerk voortgezet op de plaats, waar de geleider
zich bevond bij het melden van de verwijzing.
Het onderdeel Vlakterevieren A, eindigt met het afmelden van de geleider en het bekendmaken van
de punten door de keurmeester.
Beoordelingen:
Beperkingen in de tactiek van de geleider, evenals de stuurbaarheid, de zoekintensiteit, de
beweegbaarheid, of de zelfstandigheid van de hond, alsook iedere hinderlijke aanraking bij het
slachtoffer wordt in de beoordeling meegenomen.
Een verwijzing die door de geleider niet wordt bevestigd is foutief, maar wordt niet als foutieve
verwijzing beoordeeld.
Wordt de verwijzing van de persoon door de geleider en/of de verstopte persoon uitgelokt, dan
wordt de verwijzing van dit slachtoffer met 0 punten beoordeeld.
1e foutieve verwijzing: minus 40 punten
2e foutieve verwijzing: Afbreken van het zoekwerk (onderdeel A).
Als het slachtoffer niet wordt gevonden is men gezakt. Het maximale behaalbare puntenaantal is dan
139 punten.
Een verwonding bij het slachtoffer veroorzaakt door de hond betekent altijd een diskwalificatie.
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Examen Reddingshond-Vlakte revieren B
RH-V B
Verdeeld in:
A) Vlakterevieren
B) Appel & Hindernissen
Maximaal te behalen puntenaantal

200 punten
100 punten
300 punten

Afdeling B – Vlakterevieren - B
Maximaal te behalen
 Stuurbaarheid, samenwerking met de geleider, snelle en
vastberaden uitvoering van de arbeidsopdrachten met
behoud van de motivatie om te zoeken.
 Zoekintensiteit, zoekdrift, zoekgedrag, temperament,
Motivatie, arbeidsvreugde, conditie.
 Mobiliteit, manier van mobiliteit, omgang met moeilijkheden
 Zelfstandigheid, uitdrukking bij de eigen arbeidsdrift
 Tactiek van de geleider, positiebepaling , kwaliteit van de
gekozen tactiek en de uitvoering, overzicht van de geleider
tijdens het gehele zoekwerk
 Verwijzing 3 personen, ieder 40 punten eventueel aftrek voor
foutieve verwijzing

200 punten

20 punten
10 punten
10 punten
10 punten

30 punten
120 punten

ALGEMENE BEPALINGEN
 Zoekgebied: ca. 35.000 – 40.000 m², waarvan minstens 50% bestaat uit onoverzichtelijk
terrein of gebouwen.
 Verstopte personen: 3
Voor de hond moet zicht- en aanrakings-contact mogelijk zijn, maar toegestaan zijn ook terrein
typische verstekken zoals b.v. een hoogverstek die voor de hond niet zichtbaar of bereikbaar zijn. De
verstopte personen moeten minstens 10 meter van elkaar verwijderd liggen. Verstekken tot een
hoogte van 2 meter zijn toegestaan. Het verstek kan na iedere hond verwisselt worden. Gebruikte
verstekken kunnen weer opnieuw worden gebruikt.
De personen moeten 10 minuten voor de hond begint met zoeken hun plaatsen innemen. De
slachtoffers zijn assistent van de keurmeester, ze moeten liggen of zitten en zich rustig gedragen
zonder de geleider en/of de hond op enige manier hulp te bieden.
Hulppersoneel: tot 15 minuten voor de start van de eerste kandidaat moeten meerdere personen
met een witte hond zich kris kras door het zoekgebied begeven.
Uitwerktijd: maximaal 30 minuten, de zoektijd start met de eerste aanzet van de hond.
Commando voering:
Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtcommando's zijn toegestaan.
Uitvoeringsbepalingen:
De geleider moet met zijn hond die gereed is om te gaan zoeken buiten het zicht op het zoekgebied,
klaarstaan tot hij wordt opgeroepen. De hond mag daarbij een kendekje en/of schakelband dragen.
De geleider krijgt een beschrijving van de locatie als schets of kaart Het zoekgebied is optisch
afgebakend of de grenzen zijn duidelijk zichtbaar.
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De keurmeester kan een zijkant sperren / afsluiten voor de geleider. De geleider moet voor aanvang
van het zoeken aan de keurmeester de manier van verwijzen van de hond melden. Toegestane
verwijsvormen zijn blaffen, bringselen of leegverwijzen.
De zoektactiek is voor de geleider vrij en moet voor het begin van het zoekwerk aan de keurmeester
worden medegedeeld. Over mogelijke veranderingen tijdens het zoeken moet de keurmeester
steeds worden geïnformeerd, in dat geval blijft de zoektijd doorlopen.
De zoektijd begint na het bekendmaken van de zoektactiek met de eerste aanzet van de hond.
De hond moet op aanwijzing van de geleider het terrein met diepe slagen aan beide zijden afzoeken.
Als de hond soms achterwaartse slagen maakt is dit niet foutief. Achteruit zoeken is toegestaan.
Bij het verwijzen van de persoon is elke ondersteuning door de geleider en/of de verstopte persoon
verboden. De geleider dient deze verwijzing aan de keurmeester te melden en mag zich pas op
aanwijzing van de keurmeester naar zijn hond begeven. De hond moet het slachtoffer duidelijk en
intensief verwijzen, tot de geleider bij hem is aangekomen. De hond moet bij het verwijzen binnen
een afstand van max. 2 m rond de verstopte persoon blijven en bij een hoogteverstek duidelijk in het
bereik van de geur.
Op aanwijzing van de keurmeester wordt het zoekwerk voortgezet op de plaats, waar de geleider
zich bevond bij het melden van de verwijzing.
Het onderdeel Vlakterevieren B, eindigt met het afmelden van de geleider en het bekendmaken van
de punten door de keurmeester.
Beoordelingen:
Beperkingen in de tactiek van de geleider, evenals de stuurbaarheid, de zoekintensiteit, de
beweegbaarheid, of de zelfstandigheid van de hond, als ook iedere hinderlijke aanraking van het
slachtoffer wordt in de beoordeling meegenomen.
Een verwijzing die door de geleider niet wordt bevestigd is foutief, maar wordt niet als foutieve
verwijzing beoordeeld.
Wordt de verwijzing van de persoon door geleider en/of de verstopte persoon uitgelokt, dan wordt
de verwijzing van dit slachtoffer met 0 punten beoordeeld.
1e foutieve verwijzing: minus 40 punten
2e foutieve verwijzing: Afbreken van het zoekwerk (onderdeel A).
Als het slachtoffer niet wordt gevonden is men gezakt. Het maximale behaalbare puntenaantal is dan
139 punten.
Een verwonding bij het slachtoffer veroorzaakt door de hond betekent altijd een diskwalificatie.
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Examen Reddingshond - Puin A
RH-P A
Verdeeld in:
A) Zoekwerk
B) Appel & Hindernissen
Maximaal te behalen puntenaantal

200 punten
100 punten
300 punten

Afdeling A – Puin - A
Maximaal te behalen
200 punten
 Stuurbaarheid, samenwerking met de geleider, snelle en
vastberaden uitvoering van de arbeidsopdrachten met
behoud van de motivatie om te zoeken.
20 punten
 Zoekintensiteit, zoekdrift, zoekgedrag, temperament,
motivatie, arbeidsvreugde, conditie.
10 punten
 Mobiliteit, manier van mobiliteit, aannemen van het puin,
omgang met moeilijkheden
10 punten
 Zelfstandigheid, uitdrukking bij de eigen arbeidsdrift
10 punten
Tactiek van de geleider, positiebepaling, De kwaliteit van de
gekozen tactiek en de uitvoering ervan, overzicht van de
geleider tijdens het gehele zoekwerk.
30 punten
Verwijzing 2 personen, ieder 60 punten eventueel aftrek voor
foutieve verwijzing
120 punten

ALGEMENE BEPALINGEN
 Zoekgebied: ingestort of gedeeltelijk ingestort object, kan uit verschillende bouwmaterialen
bestaan uit ten minste 800-1000 m², op een of meer etages.
 Een puingebied, niveau A, moet bestaan uit: donkere ruimten of holtes en verstekken van
ongeveer 1 m diep. Alleen een gebouw is niet toegestaan, maar afzonderlijke ruimten
kunnen in het zoekgebied worden meegenomen.
 Het zoekgebied moet overzichtelijk zijn voor de geleider en de keurmeester.
 Verstopte personen: 2, verborgen
Voor de hond mag geen zicht- en aanrakings-contact mogelijk zijn, de overdekking moet zo onopvallend mogelijk zijn.
De afstand tussen de slachtoffers moet dusdanig groot zijn dat een verwijzing mogelijk is. Gebruikte
verstekken kunnen ook worden hergebruikt. Bij de wisseling van verstekken moet het gevaar voor
valse verwijzingen worden uitgesloten.
Gebuikte verstekken moeten open blijven als ze niet worden gebruikt.
De te verstoppen personen moeten ca. 15 minuten voor aanvang van het examen hun positie
innemen. De juiste veiligheidsvoorschriften moeten worden gevolgd De slachtoffers zijn assistent van
de keurmeester, en moeten zich rustig gedragen zonder de geleider en / of de hond op enige manier
hulp te bieden. Slachtoffers die zijn gevonden moeten op aanwijzing van de keurmeester uit het
verstek worden gehaald.
Afleiding: Smeulend vuur, motorgeluid, hamerslagen, trommelen, Draagbare geluidsinstallatie Cd's,
enz.
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Hulppersoneel: tot 15 minuten voor de start van de eerste kandidaat moeten meerdere personen
met een witte hond zich kris kras door het zoekgebied begeven. Tijdens het examen moeten 2 personen zonder hond kris kras door het zoekgebied lopen.
Uitwerktijd: maximaal 20 minuten, de zoektijd start met de eerste aanzet van de hond.
Commando voering:

Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtbare commando's zijn toegestaan.
Uitvoeringsbepalingen:
De geleider moet met zijn hond die gereed is om te gaan zoeken buiten het zicht op het zoekgebied,
klaarstaan tot hij wordt opgeroepen. De geleider krijgt een schets als beschrijving van de locatie.
Het zoekgebied is optisch afgebakend of de grenzen zijn duidelijk zichtbaar. De zoektactiek is voor de
geleider vrij en moet voor het begin van het zoekwerk aan de keurmeester worden medegedeeld.
Over mogelijke veranderingen tijdens het zoeken moet de keurmeester steeds worden geïnformeerd, in dat geval blijft de zoektijd doorlopen.
De geleider moet voor aanvang van het zoeken aan de keurmeester de manier van verwijzen van de
hond melden. Toegestane verwijsvormen zijn blaffen, bringselen of leegverwijzen.
De gereedstaande hond wordt door de geleider op een voor hem geschikt punt aangezet en mag
daarbij geen kendekje en/of schakelband dragen.
Uitsluitend bij het bringselen is een halsband met een mechanisme dat tegen blessures beschermt,
voor het bevestigen van het bringsel toegestaan.
De hond moet op aanwijzing van de geleider het terrein afzoeken
De geleider mag het puin pas betreden als de keurmeester dit aangeeft.
Bij het verwijzen van de verstopte persoon is elke ondersteuning door de geleider en/of de verstopte
persoon verboden.
De geleider dient deze verwijzing aan de keurmeester te melden en mag zich pas op aanwijzing van
de keurmeester naar zijn hond begeven. De hond moet in de richting van de geuruittredeplaats / de
verwijsplaats duidelijk en intensief verwijzen, tot de geleider bij hem is aangekomen. De geleider
moet duidelijk herkennen waar de hond de geuruittrede waarneemt.
Op aanwijzing van de keurmeester wordt het zoekwerk voortgezet. De geleider mag zijn hond vanaf
zijn positie eenmalig voor het verder zoeken aanzetten. Dit aanzetten is mogelijk direct vanaf de
vindplaats of van de rand van het puin. Daarna verlaat hij het puinterrein.
Het onderdeel Puinzoeken A, eindigt met het afmelden van de geleider en het bekendmaken van de
punten door de keurmeester.
Beoordelingen:
Beperkingen in de tactiek van de geleider, evenals in de stuurbaarheid, de zoekintensiteit, de
beweegbaarheid, of de zelfstandigheid van de hond wordt in de beoordeling meegenomen.
Een verwijzing die door de geleider niet wordt bevestigd is foutief, maar wordt niet als foutieve
verwijzing beoordeeld.
Wordt de verwijzing van de persoon door geleider en/of de verstopte persoon uitgelokt, dan wordt
de verwijzing van dit slachtoffer met 0 punten beoordeeld.
1e foutieve verwijzing: minus 40 punten
2e foutieve verwijzing: Afbreken van het zoekwerk (onderdeel A).
Als het slachtoffer niet wordt gevonden is men gezakt. Het maximale behaalbare puntenaantal is dan
139 punten.
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Examen Reddingshond - Puin B
RH-P B
Verdeeld in:
A) Zoekwerk
B) Appel & Hindernissen
Maximaal te behalen puntenaantal

200 punten
100 punten
300 punten

Afdeling B – Puin - B
Maximaal te behalen
200 punten
 Stuurbaarheid, samenwerking met de geleider, snelle en
vastberaden uitvoering van de arbeidsopdrachten met
behoud van de motivatie om te zoeken.
20 punten
 Zoekintensiteit, zoekdrift, zoekgedrag, temperament,
motivatie, arbeidsvreugde, conditie.
10 punten
Mobiliteit, manier van mobiliteit, aannemen van het puin,
omgang met moeilijkheden
10 punten
 Zelfstandigheid, uitdrukking bij de eigen arbeidsdrift
10 punten
 Tactiek van de geleider, positiebepaling, De kwaliteit van de
gekozen tactiek en de uitvoering ervan, overzicht van de
geleider tijdens het gehele zoekwerk
30 punten
 Verwijzing 3 personen, ieder 40 punten eventueel aftrek voor
foutieve verwijzing
120 punten

ALGEMENE BEPALINGEN
 Zoekgebied: ingestort of gedeeltelijk ingestort object, kan uit verschillende bouwmaterialen
bestaan uit ten minste 1.200 – 1.500 m², op een of meer etages.
 Een puingebied, niveau B, moet bestaan uit: minstens 6 verstekken waarvan minstens 2
donkere ruimten of holtes en minstens 2 verstekken van ongeveer 2 meter diep, of minstens
2 verstekken op een hoogte van 2 meter. Het puingebied moet over minstens 2 verstekvarianten beschikken. Alleen een gebouw is niet toegestaan, maar afzonderlijke ruimten
kunnen in het zoekgebied worden meegenomen.
 Verstopte personen: 3, verborgen
Voor de hond mag geen zicht- en aanrakings-contact mogelijk zijn, de overdekking moet zo onopvallend mogelijk zijn.
De afstand tussen de slachtoffers moet dusdanig groot zijn dat een verwijzing mogelijk is.
Gebruikte verstekken kunnen ook worden hergebruikt. Bij de wisseling van verstekken moet het
gevaar voor valse verwijzingen worden uitgesloten.
Gebuikte verstekken moeten open blijven als ze niet worden gebruikt.
De te verstoppen personen moeten ca. 15 minuten voor aanvang van het examen hun positie
innemen. De juiste veiligheidsvoorschriften moeten worden gevolgd De slachtoffers zijn assistent van
de keurmeester, en zich rustig gedragen zonder de geleider en / of de hond op enige manier hulp te
bieden. Het is niet noodzakelijk om de gevonden slachtoffers uit de verstekken te halen. Als de
keurmeester de aanwijzing voor berging van de slachtoffers geeft worden de slachtoffers uit het
verstek gehaald.
Afleiding: Smeulend vuur, motorgeluid, hamerslagen, trommelen, Draagbare geluidsinstallatie Cd's,
enz.
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Hulppersoneel: tot 15 minuten voor de start van de eerste kandidaat moeten meerdere personen
met een witte hond zich kris kras door het zoekgebied begeven. Tijdens het examen moeten
meerdere personen zonder hond kris kras door het zoekgebied lopen Uitwerktijd: maximaal 30
minuten, de zoektijd start met de eerste aanzet van de hond.
Commando voering:

Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtbare commando’s zijn toegestaan.
Uitvoeringsbepalingen:
De geleider moet met zijn hond die gereed is om te gaan zoeken buiten het zicht op het zoekgebied,
klaarstaan tot hij wordt opgeroepen. De geleider krijgt een schets als beschrijving van de locatie.
Het zoekgebied is optisch afgebakend of de grenzen zijn duidelijk zichtbaar. De zoektactiek is voor de
geleider vrij en moet voor het begin van het zoekwerk aan de keurmeester worden medegedeeld.
Over mogelijke veranderingen tijdens het zoeken moet de keurmeester steeds worden
geïnformeerd, in dat geval blijft de zoektijd doorlopen.
De geleider moet voor aanvang van het zoeken aan de keurmeester de manier van verwijzen van de
hond melden. Toegestane verwijsvormen zijn blaffen, bringselen of leegverwijzen.
De gereedstaande hond wordt door de geleider op een voor hem geschikt punt aangezet en mag
daarbij geen kendekje en/of schakelband dragen.
Uitsluitend bij het bringselen is een halsband met een mechanisme dat tegen blessures beschermt,
voor het bevestigen van het bringsel toegestaan.
De hond moet op aanwijzing van de geleider het terrein afzoeken.
De geleider mag het puin pas betreden als de keurmeester dit aangeeft.
Bij het verwijzen van de verstopte persoon is elke ondersteuning door de geleider en/of de verstopte
persoon verboden.
De geleider dient deze verwijzing aan de keurmeester te melden en mag zich pas op aanwijzing van
de keurmeester naar zijn hond begeven. De hond moet in de richting van de geuruittredeplaats / de
verwijsplaats duidelijk en intensief verwijzen, tot de geleider bij hem is aangekomen. De geleider
moet duidelijk herkennen waar de hond de geuruittrede waarneemt.
Op aanwijzing van de keurmeester wordt het zoekwerk voortgezet. De geleider mag zijn hond vanaf
zijn positie eenmalig voor het verder zoeken aanzetten. Dit aanzetten is mogelijk direct vanaf de
vindplaats of van de rand van het puin. Daarna verlaat hij het puinterrein.
Het onderdeel Puinzoeken B, eindigt met het afmelden van de geleider en het bekendmaken van de
punten door de keurmeester.
Beoordelingen:
Beperkingen in de tactiek van de geleider, evenals in de stuurbaarheid, de zoekintensiteit, de
beweegbaarheid, of de zelfstandigheid van de hond wordt in de beoordeling meegenomen.
Een verwijzing die door de geleider niet wordt bevestigd is foutief, maar wordt niet als foutieve
verwijzing beoordeeld.
Wordt de verwijzing van de persoon door geleider en/of de verstopte persoon uitgelokt, dan wordt
de verwijzing van dit slachtoffer met 0 punten beoordeeld.
1e foutieve verwijzing: minus 40 punten
2e foutieve verwijzing: Afbreken van het zoekwerk (onderdeel A).
Als het slachtoffer niet wordt gevonden is men gezakt. Het maximale behaalbare puntenaantal is dan
139 punten.
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A&B:

Speuren – Vlakterevieren – Puin

Afdeling B – gehoorzaamheid en hindernisparcours

Maximaal te behalen:
oefening 1: Vrij volgen
oefening 2: Afstandscontrole
oefening 3: Apporteren over de grond
oefening 4: Beweegbare vatenbrug
oefening 5: Ladder
oefening 6: Tunnel
oefening 7: Dirigeren op afstand
oefening 8: Dragen en overgeven
oefening 9: Afliggen

100 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
20 punten

ALGEMENE BEPALINGEN
Het aan- en afmelden bij de keurmeester wordt altijd aan de lijn gedaan, waarbij de hond in de
basispositie zit. Toegestaan zijn alleen een lijn en een halsketting met schakels.
De keuze van het commando voor uitvoeren van een oefening is aan de geleider, dit moet echter een
kort commando zijn. De naam van de hond in verbinding met een commando geldt als een hoorbaar
commando. Zichtbare commando’s zijn alleen dan geoorloofd, wanneer ze uitdrukkelijk toegestaan
zijn.
Heeft de hond voor het uitvoeren van een oefening een tweede commando nodig, dan zakt de
beoordeling met 2 kwalificaties.
De hond moet de oefeningen vrolijk en snel uitvoeren. Elke oefening begint en eindigt met de basispositie.
De fasen tussen de oefeningen tellen niet mee in de beoordeling.
Kort motiveren van de hond tussen de oefeningen evenals het prijzen van de hond na het beëindigen
van een oefening is toegestaan. De volgende oefening begint met het opnieuw innemen van de
basispositie.
In de basispositie zit de hond dichtbij en recht aan de linkerzijde van de geleider, zodanig dat de
schouder van de hond aansluit aan de knie van de geleider. Na het commando voor “voet” vanuit het
voorzitten, mag de hond voor of dicht achter de geleider om draaien om de basispositie in te nemen.
Iedere oefening begint op teken van de keurmeester.
De volgorde van de oefeningen 1 t/m 8 wordt voor het begin van het werk door het lot bepaald en
moeten in die volgorde door het team uitgevoerd worden. Na de loting wordt de hond afgelijnd.
Twee schoten (kaliber 6-9 mm) moeten tijdens het vrij volgen gelost worden. De hond moet zich
onverschillig tonen ten aanzien van het schieten. Toont de hond zich schotschuw dan volgt diskwalificatie. Toont de hond zich bij het schieten agressief, dan is dat foutief, maar leidt niet tot uitsluiting, mits de hond in de hand van de geleider staat. Het volle puntenaantal kan alleen worden
gegeven aan de hond die zich bij het schieten onverschillig gedraagt.
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1. Vrij volgen

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Men dient zich bij het vrij volgen aan het in de bijlage weergegeven schema te houden. Als enige
uitzondering mag de keurmeester op grond van de plaatselijke situatie de richting van de hoeken
wisselen, waarbij dit dan voor alle kandidaten op dezelfde wijze moet worden uitgevoerd.
De groep moet uit tenminste 4 personen bestaan inclusief de 2de geleider, en twee personen met
een aangelijnde hond (reu en teef). De groep loopt in een cirkel met de wijzers van de klok mee.
Toegestane commando’s:
Een kort hoor- of zichtbaar commando voor volgen, dat bij iedere oefening en bij iedere
tempowisseling opnieuw gegeven mag worden.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie moet de hond de geleider na het hoorbaar commando voor “volgen”
oplettend, vrolijk en in een rechte lijn volgen, met zijn schouderblad steeds op kniehoogte aan de
linkerzijde van de geleider blijven en bij het halt houden snel en zelfstandig recht naast de geleider
gaan zitten.
Bij het begin van de oefening loopt de geleider met
zijn hond in normale pas op de middellijn 50 passen
zonder halt te houden vooruit; na de keertwending
en nog 10-15 normale passen moet de geleider
telkens minstens 10 passen looppas en langzame pas
uitvoeren. De tempowisseling van looppas naar
langzame pas moet zonder tussenpassen genomen
worden.
Aansluitend loopt de geleider met zijn hond in
normale pas verder tot de eerste hoek naar rechts,
dan na 20 – 25 pas de tweede hoek naar rechts. Na
25 – 30 passen komt een keertwending, hierna
volgen 10 – 15 normale passen, dan halt houden. Na
10 – 15 passen een hoek naar links, hierna nog 20 –
25 passen terug naar de middellijn waar men de
basispositie weer inneemt.
Vanaf de basis loopt de geleider met zijn hond in
normale pas tegen de wijzers van de klok in dicht
buiten langs de groep, zodat zijn hond iedere door de
groep meegevoerde hond direct tegemoet komt. De
geleider met zijn hond houdt daarbij eenmaal halt,
waarbij de groep doorloopt tot minstens 1 persoon
de geleider passeert.
Daarna gaat de geleider met zijn hond in normale pas met wendingen in de vorm van een “acht”
door de groep. De geleider houdt in het midden halt, waarbij zijn hond zelfstandig aan de voet gaat
zitten. Aansluitend verlaat de geleider met zijn hond in normale pas de groep en beëindigt deze
oefening met de basispositie.
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Boordeling:
Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond, langzaam of aarzelend gaan zitten,
gedruktheid bij de hond alsmede inwerken van de geleider door lichaamstaal, hoor- of zichtbaar
commando’s worden in de beoordeling
2. Afstandscontrole

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Toegestane commando’s:
Een kort commando voor het “volgen”, dat eenmaal bij de start en bij de afsluitende basispositie mag
worden gegeven.
 Een hoor- en/of zichtbaar commando voor ieder keer voorroepen;
 Een hoor- en/of zichtbaar commando voor zitten;
 Een hoor- en/of zichtbaar commando voor af;
 Een hoor- en/of zichtbaar commando voor sta.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie loopt de geleider met zijn vrij volgende
hond recht vooruit. Na ca. 10-15 passen moet de hond op een
hoor- en/of zichtbaar commando voor “zitten” direct gaan
zitten, zonder dat de geleider zijn tempo verandert of omkijkt.
Na nog eens 40 passen blijft de geleider staan en draait zich om
naar zijn rustig zittende hond.
De geleider roept op aanwijzing van de keurmeester met een
hoor- en/of zichtbaar commando zijn hond bij zich. Zodra de
hond ongeveer de halve afstand snel en vrolijk teruggekomen is,
geeft de geleider een hoor- en/of zichtbaar commando voor
“af”, waarop de hond direct moet gaan liggen.
De geleider geeft op een nieuwe aanwijzing van de keurmeester
een hoor- en/of zichtbaar commando voor “sta” .
Op verdere aanwijzing van de keurmeester roept de geleider
zijn hond met een hoor- en/of zichtbaar commando voor
“hierkomen”. De hond moet vrolijk en snel komen en dicht voor
de geleider gaan zitten. Op een hoor- of zichtbaar commando
moet de hond de basispositie innemen.
Beoordeling:
Fouten in de ontwikkeling, langzaam, onrustig of traag zitten, gaan liggen of gaan staan, te langzaam
komen en voorzitten, worden in de beoordeling meegenomen.
Als de hond in plaats van de gevraagde positie een andere positie inneemt, dan worden hier steeds
2 punten voor afgetrokken.

3. Apporteren over de grond

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Het gebruiksvoorwerp van de hondengeleider wordt tijdens het gehele examen met zich
meegedragen.
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Toegestane commando’s:
Een hoor- of zichtbaar commando voor “brengen” en “in basispositie gaan”; een hoorbaar commando voor “afgeven”.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie werpt de geleider een gebruiksvoorwerp ongeveer 10 passen ver weg. Het
hoor- of zichtbare commando voor “brengen” mag pas worden gegeven als het voorwerp stil ligt. De
vrij naast zijn geleider zittende hond moet op een hoor- of zichtbaar commando voor “brengen” in
snel tempo naar het voorwerp lopen, dit direct oppakken en in hetzelfde tempo naar zijn geleider
terug brengen. De hond moet dicht voor zijn geleider gaan zitten en het voorwerp zo lang
vasthouden tot de geleider dit, na een korte pauze, met een hoorbaar commando voor “afgeven”
afneemt. Met een hoor- of zichtbaar commando moet de hond de basispositie innemen. De geleider
mag gedurende de gehele oefening zijn plaats niet verlaten
Beoordeling:
Niet ver genoeg gooien van het gebruiksvoorwerp en hulp van de hondengeleider zonder de
basispositie te verlaten, evenals fouten in de basispositie, langzaam naar het voorwerp lopen, fouten
bij het oppakken, langzaam terugkomen, het laten vallen van het gebruiksvoorwerp, spelen of
kauwen op het voorwerp, spreidstand van de hondengeleider, fout voorzitten en afsluiten worden in
de beoordeling meegenomen.
Verlaat de geleider zijn positie voordat de oefening is beëindigd, dan wordt de oefening met
onvoldoende beoordeeld.
Brengt de hond het voorwerp niet, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.
4. Beweegbare vatenbrug

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
De hindernis moet minstens 20 cm beweegbaar zijn.

Houten plank: lengte ca. 4 m.; breedte ca. 0,30 m. dikte van de plank ca. 0,04 m.

2 vaten van gelijke grote: diameter van ca. 0,40 m.

Plank moet dusdanig worden bevestigd dat er in de looprichting 0,20 m speling is.
Toegestane commando’s:

Een hoor- en/of een zichtbaar commando voor: “opspringen”,

een hoorbaar commando voor “blijven”,

een hoor- of een zichtbaar commando voor: “verder gaan”.
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn vrij volgende hond op passende afstand voor de hindernis de basispositie
in. Op een hoor- en/of zichtbaar commando voor “op- springen” moet de hond op de vatenbrug
springen en op een hoorbaar commando voor “stil blijven staan” direct in de looprichting blijven
staan. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar de hond, geeft naast de hond het
hoor- of zichtbare commando voor “verder gaan” en loopt met zijn hond verder tot het einde van de
vatenbrug. De hond moet daar zelfstandig blijven staan. Op aanwijzing van de keurmeester geeft de
geleider het hoor– of zichtbare commando voor “verder gaan”. Na enige passen moet de hond
zelfstandig de basispositie innemen.
De hond moet zonder angst of onzekerheid te tonen over de gehele lengte van de plank lopen.
Beoordeling: Aarzelend opspringen, onzeker lopen, fouten bij “blijf” of het “afspringen” worden in
de beoordeling meegenomen.
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5. Horizontaal geplaatste ladder

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Onbeweegbare houten ladder, horizontaal, met oploop

Houten ladder, lengte ca. 4 m., breedte ca. 0,50 m., afstand tussen de sporten 0,30
m., breedte van de sporten 0,05 m

twee ca. 0,50 m. hoge steunen

oploopplank: lengte 1,20 m., breed 0,50 m., dwarsbalkjes als oploophulp zijn
toegelaten.
Toegestane commando’s:

Een hoor- en/of een zichtbaar commando voor “erop”;

een hoor- of een zichtbaar commando voor “basispositie innemen”.
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn vrij volgende hond op passende afstand voor de hindernis de basispositie
in. Op een hoor- en/of zichtbaar commando voor “erop” loopt de hond via de oploopplank over de
ladder tot aan de laatste sport aan het einde en blijft daar staan. Zodra de hond met zijn voorpoten
de eerste sport heeft bereikt, loopt de geleider naast de ladder ter hoogte van de hond mee, echter
zonder de ladder of de hond aan te raken. Aan het einde van de ladder wordt de hond er door de
geleider afgetild en neemt op een hoor- of zichtbaar commando de basispositie in.
Beoordeling:
Aarzelend, te gehaast of onzeker over de ladder lopen, niet over de sporten lopen maar over een
deel van de zijkanten of het niet tot het einde lopen wordt in de beoordeling meegenomen.
Gebruikt de hond over een groot deel van de ladder de zijkant, is hij erg onzeker, valt hij tussen de
sporten of heeft hij hulp van zijn geleider nodig, dan wordt de oefening met onvoldoende
beoordeeld.
Springt de hond van de ladder af, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.

6. Tunnel

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:

Vaste ingang: hoogte: 0,50 m, lengte 3 m..

Aansluitende slurf: zacht materiaal met een lengte van 3 meter.
Toegestane commando’s:

Een hoor- en/of een zichtbaar commando voor “door”;

een hoorbaar commando voor “blijven”;

een hoor- of een zichtbaar commando voor “basispositie innemen”.
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn vrij volgende hond op passende afstand voor de hindernis de basispositie
in. Op een hoor- en/of zichtbaar commando voor “door” moet de hond door de tunnel kruipen.
Nadat de hond de tunnel verlaten heeft, moet hij op een hoorbaar commando staan, zitten of liggen.
Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond en neemt met een hoor- of
zichtbaar commando de basispositie in.
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Beoordeling:
Aarzelend de tunnel in- en doorgaan wordt in de beoordeling meegenomen.
Verlaat de hond de tunnel niet, dan wordt de oefening met onvoldoende beoordeeld.
7. Dirigeren op afstand

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Hindernis:

1 markering voor het startpunt.

1 markering voor het middelpunt

3 dirigeertoestellen op een afstand van elkaar van 40 meter,
met een oppervlakte vlak van ca. 1 x 1 meter, hoogte maximaal 0,60 m. (pallet,
tafel of iets dergelijks).

6 loten, die de volgorde van de gemarkeerde punten grafisch weergeven
Toegestane commando’s:

Een hoor- en een zichtbaar commando voor “het lopen naar de middenmarkering”;

een hoorbaar commando voor “blijven”,

een
hoor- en een zichtbaar commando voor het sturen naar de 3
dirigeertoestellen;

een hoorbaar commando voor ”erop”,

een hoor- of een zichtbaar commando voor “hierkomen”,

een hoor- of een zicht commando voor “basispositie innemen”.
Uitvoering:
Aan het begin van de oefening loot de geleider in welke volgorde de hond naar de dirigeertoestellen
moet worden gestuurd. De geleider neemt met zijn vrij volgende hond bij het beginpunt de basispositie in. Op aanwijzing van de keurmeester stuurt de geleider zijn hond, zonder zijn positie te
veranderen, met een hoor- en zichtbaar commando voor “naar de markering lopen” naar een op ca.
20 meter afstand gelegen duidelijk gemarkeerd punt. De geleider geeft de hond als hij dit gemarkeerde punt bereikt heeft, een hoorbaar commando voor “blijven” .
Op verdere aanwijzing van de keurmeester stuurt de geleider zijn hond, zonder zijn positie te
veranderen, met een hoor- en zichtbaar commando voor “naar de dirigeertoestellenlopen” naar het
eerste toestel. Op een hoorbaar commando voor “opspringen” moet de hond op het toestel
springen en daar blijven. De geleider stuurt zijn hond vervolgens naar het toestel, waar de hond
eveneens op moet springen en blijven. Hetzelfde geldt voor het derde toestel. Vanaf het derde punt
geeft de geleider het hoor- of zichtbare commando voor “hier komen”, de hond moet dicht voor de
geleider gaan zitten. Op een hoor- of zichtbaar commando moet de hond de basispositie innemen.
Beoordeling:
Aarzelend naar de eerste markering of naar één van
de aangewezen punten lopen, sterk afwijken van de
ideale lijn, tempo- wisselingen, twijfelend op de
markering springen of zelfstandig eraf springen,
meerdere commando’s van de geleider, fouten in het
afsluiten van de oefening, worden in de beoordeling
meegenomen.
Wordt de door loting vastgestelde volgorde van de
oefening niet aangehouden of verlaat de geleider zijn
positie, dan wordt de oefening met onvoldoende
beoordeeld.
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8. Dragen en doorgeven

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
 Startpositie: De hond mag van de grond of van een verhoging (b.v. dirigeertoestel) opgetild
worden.
 Een drager.
Toegestane commando’s:
 Steeds een hoor- of zichtbaar commando voor de startpositie, het “hierkomen” en het in de
“basispositie” gaan.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie mag de geleider met een met een hoor- of zichtbaar commando de hond voor
de startpositie ergens op laten plaatsnemen, zodat het optillen vergemakkelijkt wordt.
De geleider draagt zijn hond 10 meter en geeft hem aan een tweede persoon. Terwijl de geleider
blijft staan draagt de tweede persoon de hond eveneens 10 meter en zet hem dan op de grond. De
hond moet daar blijven totdat de geleider op aanwijzing van de keurmeester zijn hond bij zich kan
roepen. De hond moet snel en vrolijk voor de geleider gaan zitten. Op een hoor- of zichtbaar commando neemt de hond de basispositie in.
De hond mag zich noch tegenover de geleider noch tegen de drager agressief gedragen.
Bij het dragen moet de hond zijn staart vrij kunnen bewegen.
Beoordeling:
Indien de hond niet wil meewerken, bij het dragen onrustig is, licht gromt of probeert los te komen
bij het neerzetten, dan wordt dit in de beoordeling meegenomen.
Springt de hond naar beneden dan is de oefening onvoldoende.
Op overmatige schuwheid of agressie tegen de geleider of drager volgt diskwalificatie.

9. Afliggen met afleiding

20 punten

Uitvoeringsbepalingen:
 Twee apart gemarkeerde plaatsen voor reu en teef
Toegestane commando’s:
 Een hoor- of zichtbaar commando voor “afliggen” en “zitten”.
Uitvoering:
Voor het begin van de gehoorzaamheidsoefeningen van de andere hond brengt de geleider zijn vrij
volgende hond naar een door de keurmeester aangegeven plaats en neemt de basispositie in. Op
aanwijzing van de keurmeester geeft hij de hond een hoor- of zichtbaar commando voor “afliggen”,
zonder de lijn of enig ander voorwerp bij hem achter te laten gaat de geleider tenminste 40 passen
van de hond weg naar een door de keurmeester aangewezen plaats en blijft met het gezicht naar de
hond gewend rustig staan. De hond moet zonder inwerking van de geleider rustig blijven liggen,
terwijl de andere hond de oefeningen 1 t/m 8 uitvoert.
Tijdens het vrij volgen van de andere hond gaat de geleider zelfstandig mee de groep in en
aansluitend weer naar zijn oorspronkelijke plaats terug.
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Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond en gaat aan de rechterzijde van de
hond staan. Op hernieuwde aanwijzing van de keurmeester geeft de geleider een hoor- of zichtbaar
commando voor “zitten”. De hond moet snel en recht gaan zitten.
Beoordeling:
Onrustig liggen van de hond of te vroeg opstaan / gaan zitten of tegemoetkomen van de hond bij het
ophalen, onrustig gedrag van de hondengeleider of andere inwerkingen worden in de beoordeling
meegenomen.
Gaat de hond niet goed afliggen, staat of zit hij, maar blijft wel op zijn plaats, dan wordt de oefening
met een onvoldoende beoordeeld. Verlaat de hond na afsluiting van de 4e oefening van de andere
hond zijn plaats met meer dan 3 meter, dan volgt eveneens een aftrek van punten.
Verlaat de hond voor het beëindigen van de vierde oefening met meer dan 3 meter zijn plaats, dan
wordt de oefening met 0 punten gewaardeerd.
Het examenonderdeel Appèl en Hindernissen eindigt met het afmelden van de geleider en het
bekendmaken van de punten door de keurmeester.

Puntentabel
Aantal
10 punten
20 punten
Procent
berekening

Uitmuntend
10,0
20,0-19,5
Meer dan 95%

Zeer goed
9,5-9,0
19,0-18,0
95-90%

Goed
8,5-8,0
17,5-16,0
89-80%

Voldoende
7,5-7,0
15,5-14,0
79-70%

Onvoldoende
6,5 – 0
13,5 – 0
69-0%

Bij de totaalbeoordeling mogen alleen hele punten worden gegeven.
Dit betekent niet dat bij afzonderlijke oefeningen niet met gedeeltelijke punten beoordeeld kan
worden.
Mochten er bij het eindresultaat van een onderdeel rekenkundig geen hele punten ontstaan, dan
wordt dit, afhankelijk van de totaalindruk van dit onderdeel, naar boven of naar beneden afgerond.
Waardering:
Een examen geldt als “geslaagd” als de hond voor elk onderdeel ten minste 70% van de mogelijke
punten heeft behaald.
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Puntentabel
Aantal
2 punten
3 punten
5 punten
7 punten
8 punten
10 punten
15 punten
20 punten
25 punten
30 punten
35 punten
40 punten
50 punten
60 punten
70 punten
80 punten
90 punten
100 punten
120 punten
200 punten
300 punten

Uitmuntend
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
10,0
15,0-14,5
20,0-19,5
25,0-24,0
30,0-29,0
35,0-34,0
40,0-38,5
50,0-48,0
60,0-58,0
70,0-67,5
80,0-77,0
90,0-86,5
100-96,0
120-114,5
200-191
300-286

Zeer goed
2,0
3,0
4,5
6,5
7,5
9,5-9,0
14,0-13,5
19,0-18,0
23,0-22,5
28,5-27,0
33,5-31,5
38,0-36,0
47,5-45,0
57,5-54,0
67,0-63,0
76,5-72.0
86,0-81,0
95,0-90,0
114-108
190-180
285-270

Goed
2,0
2,5
4,0
6,0
7,0-6,5
8,5-8,0
13,0-12,0
17,5-16,0
22,0-20,0
26,5-24,0
31,0-28,0
35,5-32,0
44.5-40,5
53,5-48,0
62,5-56,0
71,5-64,0
80,5-72,0
89,5-80,0
107,5-96,0
179-160
269-240

Voldoende
1,5
2,5-2,0
3,5
5,5-5,0
6,0
7,5-7,0
11,5-10,5
15,5-14,0
19,0-17,5
23,5-21,0
27,5-24,5
31,5-28,0
39,5-35,0
47,5-42,0
55,5-49,0
63,5-56,0
71,5-63,0
79,5-70,0
95,5-84,0
159-140
239-210

Onvoldoende
1,0 – 0
1,5 – 0
3,0 - 0
4,5 – 0
5,5 – 0
6,5 – 0
10,0 – 0
13,5 – 0
17,0 – 0
20,5 – 0
24,0 – 0
27,5 – 0
34,5 – 0
41,0 – 0
48,5 – 0
55,5 – 0
62,5 – 0
69,5 – 0
83,5 – 0
139 – 0
209 – 0

Procent
berekening

Meer dan
95%

95-90%

89-80%

79-70%

69-0%

Bij de totaalbeoordeling mogen alleen hele punten worden gegeven.
Dit betekent niet dat bij afzonderlijke oefeningen niet met gedeeltelijke punten beoordeeld kan
worden.
Mochten er bij het eindresultaat van een onderdeel rekenkundig geen hele punten ontstaan, dan
wordt dit, afhankelijk van de totaalindruk van dit onderdeel, naar boven of naar beneden afgerond.
Waardering:
Een examen geldt als “geslaagd” als de hond voor elk onderdeel ten minste 70% van de mogelijke
punten heeft behaald.
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BIJLAGE VZH
V.Z.H. Verkeerzekere Hond
De test over "gedrag en kennis van zaken voor de geleider" wordt in Nederland op dit moment nog
niet ingevoerd.
Algemeen.
Toegelaten tot het VZH examen zijn alle honden zonder onderscheid. Ze moeten echter wel
geregistreerd en controleerbaar zijn. De minimum leeftijd is 15 maanden. Er dienen minstens vier
deelnemers te zijn, indien het examen gecombineerd wordt met andere disciplines moeten minstens
vier honden aan treden in de combinatie welke men voor die wedstrijd samen stelt. Maximum is 36
eenheden.
De onbevangenheid proef.
Voor de toelating tot deelname dienen de honden de onbevangenheidproef te ondergaan. Hier dient
de controle op de identiteit te worden gecontroleerd. Tat/Chip. Honden welke niet kunnen worden
gecontroleerd kunnen niet deel nemen aan het examen. De beoordeling loopt door het gehele
examen door, honden die de onbevangenheidproef niet doorstaan zijn van het examen uit te sluiten.
Indien een HD de eerste tests doorstaan heeft zonder probleem en later in het VZH examen toch nog
karakter zwakte vertoont kan de AK de HD alsnog uitsluiten en in het (ras)hondenlogboek volgende
notitie plaatsen, "Onbevangenheid proef niet doorstaan". De schotvastheid wordt tijdens het VZH
examen niet getest.
Beoordeling:
Honden welke in het eerste deel, op het terrein geen 70% der punten behaalden worden niet
toegelaten in deel B (verkeer). Aan het einde van het examen worden geen punten aangegeven,
enkel de melding: Geslaagd of Afgewezen. Het examen geld als geslaagd indien in het eerste deel
70% van de punten werd behaald en als de AK oordeelt dat de combinatie geslaagd is in het deel
verkeer.
Het is de AK echter toegestaan dat, indien de organisator dit wenst, een volgorde op te stellen.
Het resultaat van dit examen is niet gelijk aan het reglement op de selecties, fokken en/of
tentoonstellingen van de aan het FCI aangesloten leden.
Het VZH examen is naar believen te herhalen. Het examen is, ongeacht het resultaat in het
(ras)hondenlogboek te vermelden.

A) Deel op het oefenterrein.

Puntenaantal: 60.

ledere oefening begint en eindigt met de basispositie. De HD zit aan de linker zijde, recht, rustig en
opmerkzaam naast de HG met het rechterschouderblad op kniehoogte. Het innemen van de
basispositie is bij het begin van de oefening slechts eenmaal toegestaan. In de BP staat de HG in
sportieve houding. De houding met gespreide benen is niet toegelaten. De eind BP van de vorige
oefening kan als BP voor de volgende oefening gelden. Lichaamsinwerkingen door de HG zijn niet
toegelaten, indien zij worden toegepast heeft dit puntenaftrek tot gevolg. Het in het bezit hebben
van driftopwekkende middelen of speeltuigen is niet toegelaten. Kan de HG door een lichamelijke
handicap de HD een oefeningsdeel niet uit voeren, dan dient hij dit vooraf aan de AK te melden. Laat
deze handicap de HG niet toe de HD aan de linkerzijde te voeren dan kan dit aan de rechterzijde
gebeuren.
De AK geeft de aanwijzing voor het begin van de oefening. De rest zoals, keerwendingen, halt
houden, wisselen van pas enz. worden zonder aanwijzing van de AK uitgevoerd. Het is de HG echter
toegestaan deze aanwijzingen te vragen.
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Het kort belonen van de HD is na elke beëindigde oefening toegestaan. Daarna kan de HG een
nieuwe basispositie in nemen. Tussen belonen en aanvang van de volgende oefening is een duidelijke
pauze van 3 seconden aan te houden. Tussen de oefeningen moet de HD vrij volgend naast de
geleider mee genomen worden.
1. Lijnvolgen
15 Punten
Commando: „Volg of Voet"
Vanuit basispositie moet de aangelijnde of aan een borsttuig voorgebrachte HD op het commando
„Volg of Voet" zijn HG opgewekt volgen. De ketting mag niet op strop ingesteld worden. De
basispositie moet worden ingenomen op het moment dat de tweede HG de basispositie voor de
oefening afliggen met afleiding ingenomen heeft. Vanaf dit moment begint voor beide HG de
beoordeling. In rechte lijn dient de HG 50 passen te lopen, zonder halt te houden. Dan maakt de HG
een keer-wending en na 10 a 15 passen gaat hij over in looppas en daarna in langzame pas, dit is
telkens tenminste 10 passen te tonen. In gewone pas is daarna tenminste een linkse en rechtse hoek
plus een keen/vending te tonen. De HD volgt steeds met het rechterschouderblad ter hoogte van de
linkerknie van de HG. Hij mag niet, voordringen, achter blijven of zijdelings afwijken. De keerwending
is door de HG linksom uit te voeren, 180 graden.
Hierbij zijn twee varianten mogelijk:
1. De HD gaat met een rechtswending achterom de geleider;
2. De HD maakt een linkerkeerwending van 180 graden op de plaats.
Tijdens het examen is maar een variant toegestaan.
Enkel bij vertrek en verandering van pas is een commando toegestaan. Bij halt houden moet de HD
snel en zonder inwerking van de HG gaan zitten. De HG zal bij het halt houden zijn basispositie niet
wijzigen, in het bijzonder in de richting van de eventueel zijdelings zittende HD. De lijn is gedurende
het volgen in de linker hand te houden en moet doorhangen. Op aanwijzing van de AK gaat de HG
met zijn HD door een groep van ten minste vier personen. In de groep moet de HG ten minste
eenmaal halt houden in de nabijheid van een persoon. De groep moet door elkaar bewegen.
Achter blijven, voordringen, zijdelings afwijken door de HD en/of treuzelen bij de keerwendingen
door de HG is foutief.
Groep.
Het volgen door de groep is tijdens het lijn volgen en vrij volgen te tonen. Daarbij dient de HG in
achtvorm de om de personen heen te lopen. Het is verplicht tijdens elke doorgang eenmaal halt te
houden in de nabijheid van een persoon. Het is de AK vrijgesteld om een herhaling van de oefening in
de groep te eisen. Het belonen van de HD is enkel na het verlaten van de groep in de oefening in de
afsluitende basispositie toegestaan.

2. Vrij volgen

15 Punten

Commando: „Volg of Voet"
Op aanwijzing van de AK wordt de HD in basispositie afgelijnd. De HG hangt de lijn over de schouder
of steekt ze in zijn zak (telkens langs de van de HD afgewende zijde) en begeeft zich met zijn vrij
volgende HD terug in de personen groep om daar minstens eenmaal halt te houden. Na het verlaten
van de groep neemt de HG kort de basispositie in en begint met de volgende oefening, analoog met
de regels in oefening 1.
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3. Oefening „Zit"

10 Punten

Commando: „Zit"
Vanuit basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende HD en met het commando "Volg of Voet" recht
door, na 10 a 15 passen neemt de HG de basispositie aan en geeft het commando "Zit" en loopt 15
passen door en draait zich om in de richting van zijn HD. Op aanwijzing van de AK gaat de HG terug
naar zijn HD en neemt aan zijn rechter zijde de basispositie in. Indien de HD in plaats van te zitten
gaat liggen of blijft staan worden hiervoor 5 punten afgetrokken.
4. Afleggen met voorroepen
10 Punten
Commando: „Af", „Hier", „Voet"
Vanuit basispositie gaat de HG met zijn HD en met het commando "Volg of Voet" recht door. Na ten
minste 10 a 15 passen neemt de HG de basispositie in en geeft het commando "Af en loopt daarna
30 passen door en draait zich om in de richting van zijn HD en blijft stil staan. Op aanwijzing van de
AK roept de HG zijn HD met het commando "Hier of de naam van de hond". De HD moet opgewekt
en snel naar de HG komen en dicht voor hem gaan zitten. Op het commando "Voet" moet de HD snel
en recht in de basispositie gaan zitten. Indien de HD blijft staan of gaat zitten worden 5 punten
afgetrokken.
5. Afleggen onder afleiding

10 Punten

Commando: „Volg of Voet", „Af", „Zit"
Bij het begin van de afdeling A van een andere HD legt de HG zijn afgelijnde HD met het commando
"Af op een door de AK aangeduide plaats uit basispositie af en laat zijn HD zonder de lijn of eventuele
andere voorwerpen achter. Daarna gaat de HG zonder om te kijken en steeds in het zicht van de
hond blijvend 30 passen van de HD weg en blijft met de rug naar de HD rustig staan. De HD moet
zonder inwerking van de HG rustig blijven liggen gedurende de tijd dat de werkende HD oefeningen 1
- 4 uitvoert. Op aanwijzing van de AK gaat de HG aan de rechterzijde van zijn HD staan. Na 3 sec moet
de HD op aanwijzing van de AK en op het commando "Zit" de basispositie aannemen. Onrustige
houding van de HG evenals andere inwerkingen, onrustig liggen door de HD, te vroeg opstaan of
zitten bij ophalen leiden tot puntenaftrek. Gaat de HD staan of zitten maar blijft op zijn plaats, dan
volgt een deel beoordeling. Verlaat de HD de plaats met meer dan 3m voor einde van oefening 2 van
de werkende HD, dan is de oefening met 0 punten te waarderen. Komt de HD de HG tegemoet bij het
ophalen dan volgt een aftrek tot 3 punten.
B) Proef in het verkeer.
Algemeen:
De hiernavolgende oefeningen vinden plaats buiten het oefenterrein in een geëigende omgeving. De
AK bepaalt met de WL waar en op welke manier de oefeningen in het verkeer (op straten, wegen en
plaatsen) zullen verlopen. Het verkeer mag hierbij niet verstoord worden.
De uitvoering van het gedeelte in het verkeer mag niet op een oppervlakkige manier gebeuren.
Punten worden voor de afzonderlijke oefeningen in dit deel niet gegeven. De totale algemene
indruk welke de AK over het gedrag van de HD heeft bepaald of hij slaagt of niet. De hiernavolgende
omschrijvingen van de oefeningen zijn suggesties en kunnen door de AK worden aangepast. De AK
kan indien hij dit noodzakelijk acht een bepaalde oefening laten herhalen of variëren.
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Uitvoering.
1. Ontmoeten van personen.
Op aanwijzing van de AK volgt de HG met zijn HD op het voetpad een bepaald traject. De AK volgt het
team op een gepaste afstand. De HD dient aan de linker kant met de schouder op kniehoogte van de
HG, gewillig te volgen met doorhangende lijn. Tegenover voetgangers en ander verkeer heeft de HD
zich onverschillig te gedragen. Op zijn weg wordt de HG door een voorbijlopende persoon de pas
afgesneden. De HD heeft zich neutraal en onbevangen te gedragen. De HG met zijn HD gaan dan in
een groep van ten minste 6 personen. In de groep spreekt de HG iemand aan en geeft hem een
handdruk. De HD moet zich op teken van de HG rustig naast hem te zitten of gaan liggen en moet
zich gedurende dit kort oponthoud rustig gedragen.
2. Gedrag tegenover een fietser.
De HG gaat met zijn aangelijnde HD op een bepaald traject en wordt ingehaald door een fietser die
daarbij de bel laat rinkelen. Op een grote afstand draait de fietser en komt de HG tegemoet gereden.
Dit voorbij rijden dient zo te gebeuren dat de HD zich tussen de HG en de fietser bevind. De
aangelijnde HD heeft zich tegenover de fietser rustig te gedragen.
3. Gedrag tegenover auto's.
De HG gaat met zijn aangelijnde HD meerdere auto's voorbij. Daarbij wordt een der auto's gestart. Bij
een andere auto slaat men een deur dicht. Terwijl de HG met zijn HD verder gaat stopt een auto
naast hen en de chauffeur draait het raampje open en vraagt een inlichting aan de HG. De HD dient
op aangeven van de HG rustig te gaan zitten of te gaan liggen. De HD dient zich rustig te gedragen
tegenover verkeer en de daarbij horende geluiden.
4. Gedrag tegenover joggers of inline skater.
De HG loopt met zijn aangelijnde HD op een rustige weg. Tenminste twee joggers lopen hen voorbij
zonder hun tempo te verminderen. Als de joggers uit het blikveld verdwenen zijn komen opnieuw
twee joggers de HD tegemoet zonder hun snelheid te minderen. De HD hoeft niet correct te volgen
maar mag de joggers ook niet hinderen. Het is toegestaan dat de HG zijn HD bij het voorbijlopen in zit
of af positie brengt. In plaats van de joggers kunnen ook twee inline - skaters ingezet worden.
5. Gedrag met andere honden.
Tegenover een voorbijkomende en een tegemoetkomende HD van een andere HG moet de HD zich
neutraal gedragen. De HG kan de HD bij het voorbijlopen van de andere HD in zit of af positie blijven.
6. Gedrag van een in het verkeer alleen achtergelaten HD.
Gedrag tegenover dieren.
Op aanwijzing van de AK loopt de HG met zijn aangelijnde HD op een rustige weg. Na een korte
wandeling houdt de HG halt en bevestigt de lijn aan een boom een ring of iets dergelijk. De HG gaat
uit het zicht van de HD. De HD mag staan zitten of liggen.
Tijdens de afwezigheid van de HG loopt een voorbijganger met aangelijnde HD op een afstand van 5
passen voorbij De alleen gelaten HD moet zich tijdens de afwezigheid van de HG rustig gedragen. De
HD moet de voorbij lopende HD zonder deze te provoceren (trekken aan de lijn en of aanhouden
blaffen etc.) of te willen bijten te laten passeren. Op aanwijzing van de AK wordt de HD door de HG
opgehaald.
Bemerking. Het is aan de dienstdoende AK om te beslissen of hij alle oefeningen op dezelfde plaats
laat uitvoeren of dat voor bepaalde oefeningen een andere locatie wordt opgezocht.
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