AFDELING II
A. Zoeken en apporteren/verwijzen van drie voorwerpen
Doelstelling:
De hond moet drie in het terrein achtergelaten voorwerpen met menselijke lucht zoeken en vinden.
Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en meldt zich met zijn hond
onaangelijnd bij de Km. De halsband moet omblijven, de lijn is niet zichtbaar.
Uitleg Keurmeester (Km):
De Km geeft uitleg over wijze waarop de oefening “Zoeken en apporteren/verwijzen van drie
voorwerpen” uitgevoerd dient te worden.
Omschrijving:
De hond krijgt maximaal 10 minuten de tijd om in een door de Km aan te geven terrein, drie door de
Km in dit terrein achtergelaten voorwerpen met menselijke lucht te zoeken en te vinden.
De oefening bestaat uit de onderdelen:
1.
Wijze van terrein nemen
10 pnt
2.
Wijze van apporteren/verwijzen
10 pnt
3.
Aantal gevonden voorwerpen
10 pnt
4.
Wijze waarop de geleider de hond doet zoeken.
10 pnt
Uitvoering:
Na instructie van de Km, laat de geleider zijn hond beginnen met zoeken. De hond moet zijn halsband
omhouden. De hond zoekt het gehele terrein vlot en intensief af, zonder daarbij zijn behoefte te doen.
De geleider mag daarbij, zich voortbewegend langs de basis van het terrein de hond rustig en
regelmatig aanmoedigen en met aanwijzingen steunen en geleiden. De geleider mag niet in het
zoekterrein komen. Bij het vinden van een voorwerp verwijst/apporteert de hond dit voorwerp. Indien
de hond apporteert dient hij het voorwerp OVER de basislijn aan de geleider aan te bieden .De hond
mag niet meer dan 1 voorwerp tegelijk aanbieden Indien de hond meerdere voorwerpen tegelijk
aanbied wordt slechts 1 voorwerp als gevonden beschouwd. Als de hond verwijst dient dit binnen één
meter te geschieden.
De geleider dient de keuringscommissie voor aanvang van de oefening mede te delen of de hond
apporteert of verwijst.
Aanwijzing keurmeester:
Voor aanvang van de oefening wijst de Km de geleider het af te zoeken terrein zo nauwkeurig
mogelijk aan en deelt de hem bekende feiten m.b.t. de zoekactie mede.
De Km bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de geleider. V.w.b. de toe te kennen waardering
hebben alle voorwerpen een gelijke waarde. De voorwerpen dienen steeds per keuring, op dezelfde
wijze en plaats te worden uitgelegd.
Indien de hond een voorwerp verwijst/apporteert, dat niet door de Km is weggelegd, wordt de
daarmede verloren tijd bij de in totaal beschikbare tijd opgeteld (Km verwijdert dit voorwerp). Indien
de hond verwijst, dan meldt de geleider de verwijzing aan de Km. Na teken van de Km roept geleider
zijn hond uit het zoekterrein. De Km haalt vervolgens het voorwerp uit het terrein, waarna het zoeken
kan worden vervolgd. Gedurende deze actie loopt de tijd door.

Wijze van terrein nemen
Aspecten

korting

 Hond doet behoefte
 Hond buiten het terrein
 Hond zoekt niet/slecht

-2 telkens
-1 t/m - 5
t.b. Km

Wijze van apporteren/verwijzen
Aspecten

korting

 Beschadiging voorwerp t.g.v. bijten
-2 per vwp
 Niet direct of met onderbreking apporteren
-1 t/m -3
 Voorwerp valt
-1 telkens
 Hond apporteert/verwijst niet volgens opgave per voorwerp niet gevonden
 Verwijzen dient binnen een meter van het voorwerp te geschieden

Aantal gevonden voorwerpen
Aspecten
a.
b.

Drie gevonden voorwerpen:
voor alle onderdelen
2 gevonden voorwerpen
I.
Wijze van terreinnemen
II.
Wijze van verwijzen
III.
Aantal voorwerpen

IV.
c.

d.

Max

Wijze begeleiden geleider

1 gevonden voorwerp:
I.
Wijze van terreinnemen .
II.
Wijze van verwijzen
III.
Aantal voorwerpen
.
IV.
Wijze begeleiden geleider
Geen voorwerpen gevonden:
Alle onderdelen

10
8
8
7

8
5
5
4
5
0

Wijze waarop geleider hond doet zoeken
Aspecten

korting

 Lijn zichtbaar bij voorbrengen
- 1 WvV
 Geleider werkt niet met zijn hond
- 1 t/m -5
 Geleider is bedreigend richting hond
- 1 t/m – 9
 Geleider geeft tijdens het zoeken een uitvoerings commando tot apporteren of verwijzen
voorwerp niet gevonden.

 Verwijzen dient binnen één meter van het voorwerp te geschieden anders voorwerp niet
gevonden
De geleider moet duidelijk aan de keuringscommissie tonen, dat hij kennis van zijn hond heeft. Hoe
gaat de geleider met zijn "gereedschap om".

B.

Opzoeken en aanwijzen van breekwerktuigen:

Doelstelling:
De hond moet twee breekwerktuigen met daaraan menselijke geur, zoeken en vinden/aanwijzen. De
breekwerktuigen zijn door de keuringscommissie verstopt in een gedeeltelijk bedekt terrein. De
voorwerpen mogen niet zichtbaar voor de geleider/hond zijn weggelegd.
Omschrijving:
De hond krijgt maximaal 10 minuten de tijd om, in een door de keurmeester aan te geven terrein, twee
door de keuringscommissie aan 1 zijde van de basislijn weggestopte breekwerktuigen met daaraan
menselijke lucht te vinden/aan te wijzen.
Het terrein heeft een lengte van minimaal 75 en maximaal 150 meter. De breedte van het terrein is
maximaal 10 meter.
De oefening wordt uitgevoerd met een aangelijnde hond. (lijn 10 meter)
De oefening bestaat uit de onderdelen:
1. Wijze van zoeken/speuren
20 pnt
2. Wijze van aanwijzen
20 pnt
3. Wijze van begeleiden geleider
10 pnt
Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en meldt zich met zijn hond
onaangelijnd bij de Km. De halsband moet omblijven, de lijn is niet zichtbaar.

Borsttuig:

Het is toegestaan deze oefening uit te voeren met een zogenaamd borsttuig, het borsttuig dient
van goede kwaliteit te zijn en geen uitstekende delen te bevatten. Bij gebruik van een
borsttuig draagt de hond geen halsband. De Km ziet toe op de kwaliteit en het juiste gebruik
van het borsttuig.
Uitleg Keurmeester (Km):
De Km geeft uitleg over wijze waarop de oefening opzoeken- en aanwijzen uitgevoerd dient te
worden.
Uitvoering:
In een gedeeltelijk begroeid terrein zijn door de keuringscommissie twee breek werktuigen met
daaraan menselijke lucht verstopt.
De Km wijst de geleider nauwkeurig aan langs welke route (basislijn) hij met de hond het terrein dient
af te zoeken. Tijdens de oefening is de hond aangelijnd aan een lange lijn (± 10 meter). Terzijde van
de route op een afstand van ± 10 meter uit de basislijn, liggen twee voorwerpen. De geleider mag
zijn/haar hond tijdens het zoeken en verwijzen op rustige wijze aanmoedigen en corrigeren. De
voorwerpen dienen onzichtbaar voor de geleider en de hond verstopt te zijn. De onderlinge afstand
tussen de twee voorwerpen moet tenminste 25 meter bedragen. De hond moet de voorwerpen op een
voor de geleider/keurmeester duidelijke wijze aanwijzen. Indien de hond een voorwerp verwijst geeft

de geleider dit aan de Km aan. Op een teken van de Km roept de geleider zijn hond van het
betreffende voorwerp af. De geleider mag niet in het terrein komen. Hij moet voorwaarts blijven gaan
en mag niet terugkeren op het gedeelte dat hij reeds heeft afgelegd. Dit geldt niet voor de hond. De
geleider mag wel stilstaan.
Aanwijzing keurmeester:
Voor aanvang van de oefening wijst de Km de geleider zo nauwkeurig als mogelijk aan welke route
hij dient te volgen. De Km loopt, vanuit de basislijn, op twee plaatsen het zoekterrein in en verstopt
daar twee breekwerktuigen. De Km loopt over datzelfde spoor terug naar de basislijn. De Km blijft in
de onmiddellijke nabijheid van de geleider.

Waardering voorwerpen:
a.

b.

c.

Twee gevonden voorwerpen:
I.
Wijze van zoeken
II.
Wijze van aanwijzen
III.
Wijze begeleiden geleider
Eén gevonden voorwerp:
I.
Wijze van zoeken
II.
Wijze van aanwijzen
III.
Wijze begeleiden geleider
Geen voorwerpen gevonden:

20
20
10
10
10
10

Alle onderdelen

0

V.w.b. de beoordeling geldt dat voor de wijze van zoeken en de wijze van aanwijzen ieder voorwerp
met 10 punten kan worden gewaardeerd.

Wijze van zoeken/speuren
Aspecten

korting

 hond doet zijn behoefte

- 2 telkens
- 2 t/m -5
- 1 telkens

 Hond neemt geen terrein
 Hond komt buiten het terrein

Wijze van aanwijzen
Aspecten

korting

 Bijten/krabben aan voorwerp
 Geen aandacht voor voorwerp
 Apporteren/verplaatsen voorwerp < 2 mtr
 Apporteren/verplaatsen voorwerp > 2 mtr

-1 t/m -5
-1 t/m –5
-1 / mtr
0 (per breekwerktuig)

Wijze van begeleiden geleider
Aspecten

korting

 Lijn zichtbaar bij voorbrengen
 geleider laat halsband om bij gebruik borsttuig
 geleider geeft verkeerde melding
 geleider bedreigend voor de hond






- 1 WvV
- 1 WvV
- 5 per vwp
- 1 t/m -5

geleider stuurt de hond teveel
- 2 telkens
geleider houdt lijn constant strak
- 1 t/m - 5
geleider keert terug op afgelegde weg per voorwerp
(voorwerp vervalt)
geleider geeft co tot verwijzen (af of iets dergelijks)
Voorwerp vervallen

C. Opzoeken en lokaliseren van een persoon
Doelstelling:
In een willekeurig gebouw moet de hond de geleider attenderen op de aanwezigheid van een in burger
gekleed persoon. Deze persoon is, voor de combinatie, niet zichtbaar aanwezig in het gebouw.
Omschrijving:

De geleider gaat met zijn hond, na uitleg van een Km, een gedeelte van een gebouw
besurveilleren. De Km volgt de combinatie op ± 5 meter. Tijdens dit besurveilleren moet de
geleider uit de gedragingen van zijn hond opmaken dat er een persoon in het gebouw
aanwezig is.
Voorbrengen:
De geleider meld zich met zijn aan gelijnde hond bij de Km
Borsttuig:

Het is toegestaan deze oefening uit te voeren met een zogenaamd borsttuig, het borsttuig dient
van goede kwaliteit te zijn en geen uitstekende delen te bevatten. Bij gebruik van een
borsttuig draagt de hond geen halsband. De Km ziet toe op de kwaliteit en het juiste gebruik
van het borsttuig.
Uitleg Keurmeester (Km):
De Km geeft uitleg over wijze waarop de oefening opzoeken- en lokaliseren uitgevoerd dient te
worden.
Uitvoering:
Door de Km’s wordt de plaats bepaald waar de “Persoon” zich ophoudt. Door de Km wordt de
geleider een gedeelte van een gebouw aangegeven, wat door de combinatie besurveilleerd dient te
worden. De Km geeft de te volgen looprichting aan. De geleider laat de aangelijnde hond voor zich
uit lopen. De combinatie dient het aangewezen gebouw in zijn geheel te besurveilleren, waarbij alle
daarvoor in aanmerking komende vertrekken worden bekeken. Geleider moet in deze oefening blijk
geven kennis te bezitten van zijn hond. De geleider mag niet teruggaan naar het door hem reeds
afgelegde gedeelte. Indien de hond de plaats lokaliseert waar de persoon zich ophoudt, dan meldt de
geleider dit terstond aan de Km. Zonder dat er zichtcontact is tussen de persoon en de combinatie,
verlaat de combinatie de locatie. De geleider mag slechts éénmaal een gelokaliseerde plaats kenbaar
maken aan de Km’s. Tijdens de uitvoering volgen de Km’s de combinatie. De tijdsduur van de
oefening is 10 minuten.
Uitvoering:
De diverse onderdelen kennen de navolgende maximum waardering:
1. Wijze van terrein of locatie nemen
10 punten
2. Surveilleren/begeleiden door de geleider
10 punten
3. Wijze van lokaliseren
10 punten
4. Bewaken
10 punten

Wijze van locatie nemen
De hond dient aangelijnd aan een lijn van ± 5 meter het gebouw attent af te zoeken.

Aspecten
 Hond zoekt niet
 Hond doet andere zaken
niet tot zoeken behorende
 Hond blijft binnen 2 meter
van geleider

korting
- 1 t/m – 9

max

-2
-5
Wijze van lokaliseren

De hond dient zelfstandig d.m.v. gedragingen aan de geleider kenbaar maken, dat hij de verstopte
persoon heeft gevonden. Deze gedragingen moeten dusdanig zijn dat zowel de geleider als de Km er
van overtuigd zijn, dat de hond de verdachte zelfstandig heeft gelokaliseerd. Dit onderdeel prevaleert
over alle onderdelen.
Geen der andere onderdelen mogen hoger worden gewaardeerd

Aspecten
Wijze van lokaliseren

korting
- 1 t/m -9

Hond lokaliseert niet zelfstandig

max

0

Begeleiden door geleider
De geleider dient attent het af te leggen traject te besurveilleren. Hij dient uit het gedrag van de hond
af te kunnen lezen of de hond "tekent". Hij dient actief met de hond bezig te zijn.
Aspecten

korting

 Geleider laat halsband om bij gebruik borsttuig
 Geleider geen aandacht voor de omgeving
 Geleider heeft geen kennis van de hond
 Geleider gaat terug op de aangewezen route

max

- 1 WvV
8
5
(Oefening vervalt)

Attentie
De hond dient attent te zijn op de plaats waar mogelijk de persoon zich ophoudt. De
geleider meldt terstond de gelokaliseerde plaats aan de Km’s.

Aspecten
 Hond heeft geen aandacht
 Hond verlaat de gelokaliseerde plaats
Aanwijzing keurmeester:
Te behalen punten AFDELING II
Minimaal te behalen 60%

= 130 punten.
= 78 punten.

korting
- 1 t/m -9
- 1 t/m -9

max

