KEURINGSREGLEMENT
SPEURHOND EXPLOSIEVEN
1.

De geleider dient lid te zijn van de Nederlandse Bond
voor de Diensthond, of werkzaam te zijn bij leden van de
Bond, e.e.a. als bedoeld in artikel 13 van de statuten.

2.

De geleider aan wie voor de eerste maal het certificaat
“Speurhond Explosieven” is uitgereikt, is verplicht zijn
hond minimaal éénmaal per jaar ter controle aan te
bieden.
Blijkt de hond niet meer aan de eisen van dit
keuringsreglement te voldoen, dan zal de gelegenheid
worden geboden de hond op de eerst volgende keuring
voor te brengen. Wordt dan het minimum niet behaald,
dan wordt het certificaat vervallen verklaard.

3.

De eisen voor de Speurhond Explosieven zijn gelijk aan
die van de surveillancehond met uitzondering van de
schouderhoogte.

4.

Voor het behalen van het certificaat “Speurhond
Explosieven” moet de hond in staat zijn de navolgende
stoffen te op te sporen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

TNT
RDX
PETN
AN
KP
SN
EGDN

h.
i.
j.
k.
l.
m.

NC
KN
CE
ZB
Zwavel
Wapens

5.

Op de certificaat keuring zijn CE, AN, RDX en PETN
verplicht. De twee overige preparaten worden door de
keuringscommissie vastgesteld.

6.

Bij nieuwe ontwikkelingen kan bovengenoemde lijst van
explosieven stoffen worden gewijzigd na overleg met de
technische commissie.

7.

De keuring dient te geschieden op 3 verschillende
locaties. De keuringscommissie kan een keuze maken uit
onderstaande lijst. In ieder geval dient “een bewoond
pand” tot deze drie locaties te behoren.
a.

Voertuig aan de buitenzijde
De speurhond explosieven moet een groot voertuig
zoals een bus, vrachtauto, treinwagon e.d. aan de
buitenzijde afzoeken. De speurhond explosieven
moet springstofpreparaten vinden en verwijzen.

b.

Voertuig binnenzijde
De speurhond explosieven moet een groot voertuig
zoals een bus, vrachtauto, treinwagon, vliegtuig
vaartuig e.d. aan de binnenzijde afzoeken. Het
afzoeken van de binnenzijde van een personenauto
wordt op de certificaat keuring niet getoetst. De
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speurhond explosieven moet springstofpreparaten
vinden en verwijzen.
c.

Bewoond pand
De speurhond explosieven moet een pand
doorzoeken waar dagelijks mensen verblijven. De
speurhond explosieven moet springstofpreparaten
vinden en verwijzen.

d.

Onbewoond pand
De speurhond explosieven moet een pand
doorzoeken dat is verlaten en waar niet of
nauwelijks menselijke geur aanwezig is. De
speurhond explosieven moet springstofpreparaten
vinden en verwijzen.

e.

Terrein
De speurhond explosieven moet een terrein van
ongeveer 1000 vierkante meter af zoeken en een
niet ingegraven springstofpreparaat verwijzen en
opzoeken.

f.

Opslagplaats
De speurhond explosieven moet een grote ruimte in
een opslagplaats afzoeken. De speurhond
explosieven moet springstofpreparaten vinden en
verwijzen.

g.

Openbare gelegenheid
De speurhond explosieven moet een ruimte
afzoeken die dient als verzamelpunt voor mensen
zoals een Viproom, kantine, vergaderzaal enz. De
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speurhond explosieven moet springstofpreparaten
vinden en verwijzen.
h.

De Speurhond explosieven moet bagage en
pakketten afzoeken.
De speurhond explosieven moet
springstofpreparaten vinden en verwijzen.

8.

OMSCHRIJVING VAN DE OEFENINGEN
a.

Het appèl wordt beoordeeld over de gehele
keuringsdag. De hond dient de commando’s van
zijn geleider onvoorwaardelijk op te volgen. Indien
het “Algemeen Appèl” met een onvoldoende moet
worden gewaardeerd zal geen certificaat worden
uitgereikt.

b.

Bij het “Opzoeken van explosieven” wordt de
combinatie ( geleider en hond ) beoordeeld op de
volgende aspecten:
(1)
(2)
(3)

9.

Speuren
Verwijzen
Gedrag van de geleider

SPEUREN
a.

Doelgericht

b.

Gehoorzaam

c.

Rustig
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Onder doelgericht wordt verstaan dat de speurhond
explosieven voortdurend en systematisch zijn neus
gebruikt tijdens het speuren naar het verborgen
preparaat.
Onder gehoorzaam wordt verstaan dat de speurhond
explosieven de bevelen en aanwijzingen van zijn geleider
opvolgt.
Onder rustig wordt verstaan dat de speurhond
explosieven speurt zonder voorwerpen te verplaatsen
waardoor de veiligheid van het team in gevaar zou
kunnen komen.
10. Vanaf het moment dat de speurhond explosieven de geur
van een verborgen preparaat ruikt dient hij het preparaat
zo nauwkeurig mogelijk aan te wijzen door te gaan liggen
of door te gaan zitten. Bij het verwijzen dient de
lichaamsrichting in de richting van het explosief te wijzen.
De keurmeester houdt rekening met eventuele
verwaaiing. Het verwijzen dient bij voorkeur vlot te
worden uitgevoerd.
De speurhond explosieven mag het gevonden
springstofpreparaat niet aanraken. Het is de speurhond
explosieven tevens verboden bij het gevonden
springstofpreparaten te blaffen. Indien de speurhond
explosieven het springstofpreparaat aanraakt danwel bij
het preparaat bij het voorwerp blaft worden voor het
onderdeel "VERWIJZEN" geen punten toegekend.
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11. Nadat de speurhond explosieven een springstofpreparaat
verwijst en de geleider dit als juist interpreteert moet
deze dit aan de keurmeester kenbaar maken d.m.v. het
opsteken van een hand en daarbij te roepen "melding!" .
12. GEDRAG VAN DE SPEURHONDGELEIDER
a.

Alvorens met de speuractie te beginnen moet de
geleider als volgt handelen:
(1)

Eerst zelf de te doorzoeken locatie verkennen

(2)

Zijn hond laten wennen aan de omgeving
waarin hij moet zoeken

(3)

Tijdens het speuren motiveert hij zijn hond
daar waar nodig. Het motiveren mag door
woord en gebaar maar mag niet ontaarden in
schreeuwen.

(4)

Nadat het gevonden springstofpreparaat is
gemeld aan de keurmeester mag de geleider
zijn hond belonen. Tevens is het toegestaan
om in overleg met de keurmeester enige
minuten ( ten hoogste vijf minuten) rust te
nemen en de hond even een “frisse neus” te
laten halen.

(5)

Tijdens het zoeken is het omwille van de
veiligheid verboden spullen te verplaatsen of
aan te raken. Indien dit gebeurt wordt de
combinatie afgewezen.
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(6)
13. PUNTENWAARDERING
a.

Iedere af te zoeken locatie wordt apart
gewaardeerd. Voor elke locatie zijn maximaal 30
punten te behalen, verdeelt over de volgende
aspecten:
(1)
(2)
(3)

b.

Speuren
Verwijzen
Gedrag van de geleider

10
10
10

Voor het onderdeel “Algemeen appèl kan maximaal
10 punten behaald worden.
(1)

In totaal kunnen behaald worden:
Locatie 1
Locatie 2
Locatie 3
Algemeen appèl

(2)

30 punten
30 punten
30 punten
10 punten

Totaal kunnen voor het certificaat “Speurhond
Explosieven”
100 punten behaald worden.
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14. PUNTENAFTREK PER LOCATIE
a.

SPEUREN

De hond zoekt niet systematisch

-1 tot – 5

De hond verplaatst voorwerpen

-1 tot – 10

De hond toont angst

-1 tot –

De hond gebruikt niet voortdurend zijn

10

neus

-1 tot –

De hond gaat met zijn neus direct langs 10
het preparaat zonder dit te melden
-5
b.

VERWIJZEN
De hond verwijst onnauwkeurig

- 1 tot – 9

De hond verwijst traag

- 1 tot – 4

De hond raakt het preparaat aan

Oefening vervallen

De hond blaft

Oefening vervallen

De hond verwijst op de verkeerde

Per keer – 3

plaats

-5
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De hond meldt 1 maal vals

Oefening vervallen

De hond meldt 2 maal vals

Oefening vervallen

De hond vindt 1 van de 2 preparaten
niet

c.

GEDRAG VAN DE GELEIDER
De geleider laat zijn hond niet uit voor

-

speuractie

2

De hond wordt niet gemotiveerd

-2

De geleider verkent de te doorzoeken

-4

locatie niet

-1 tot –9

De geleider geeft te harde commando’s -

15.

2

De geleider beloont zijn hond niet

Oefening

en werkt niet veilig

vervallen

Het onderdeel “Verwijzen” prevaleert boven de 2
overige onderdelen.
Het voor “Verwijzen” toegekende cijfer is het
technisch toelaatbare cijfer.
Geen der andere onderdelen mogen hoger worden
gewaardeerd.

9

16.

17.

De uiteindelijke waardering wordt als volgt
vastgesteld:
a.

De waarderingen die per locatie voor het speuren
zijn toegekend worden opgeteld. De som is het
eindcijfer voor het “SPEUREN”. Indien dit cijfer
lager is dan 21 punten, wordt de combinatie
afgewezen.

b.

De waarderingen die per locatie voor het
verwijzen zijn toegekend worden opgeteld. De
som is het eindcijfer voor het “VERWIJZEN”.
Indien dit cijfer lager is dan 21 punten, wordt de
combinatie afgewezen.

c.

De waarderingen die per locatie voor het Gedrag
van de geleider zijn toegekend worden opgeteld.
De som is het eindcijfer voor het “Gedrag van de
geleider”. Indien dit cijfer lager is dan 21 punten,
wordt de combinatie afgewezen.

d.

Indien voor het Algemeen Appèl een lager cijfer
dan 6 wordt toegekend, wordt de combinatie
afgewezen.

Per onderdeel moet tenminste onderstaand resultaat
behaald zijn om het “Certificaat Speurhond
Explosieven” te behalen.
Speuren:
21 punten
Verwijzen:
21 punten
Gedrag van de geleider 21 punten
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Algemeen appèl
6 punten
ALGEMENE AANWIJZINGEN
a.

(1)
(2)
(3)
(4)

In totaal worden 6 explosieven preparaten
verborgen. In elke locatie 2.
Tot deze stoffen behoren in ieder geval:
CE
AN
RDX
PETN

(Tetryl)
(Ammoniumnitraat)
(Hexogeen)
(Pentriet)

b.

De verborgen preparaten bevatten tenminste 50
gram explosieven stof.

c.

De preparaten worden dezelfde dag waarop het
examen plaats vindt tenminste 30 minuten voor
aanvang van het speuren verborgen.

d.

De preparaten dienen zo te worden verborgen
dat de hond ze met zijn neus kan waarnemen.
Boven de 1.50 meter worden geen preparaten
verborgen. Bij het verbergen van de preparaten
houdt de keurmeester rekening met de
schofthoogte van de hond.

e.

Bij het verbergen van de preparaten mogen
alleen leden van de keuringscommissie aanwezig
zijn.
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f.

De preparaten mogen voor zowel de hond als de
geleider niet zichtbaar zijn.

g.

Indien de hond voor de keurmeester herkenbaar
niet meer zoekt, is de keurmeester bevoegd de
oefening af te breken.

h.

Het wapen dient gebruikt te zijn. Tenminste 1 uur
voor aanvang van de oefening wordt met het
wapen 1 schot afgevuurd.

i.

Aan zoeken naar een wapen kan alleen worden
deelgenomen indien de geleider bij inschrijving
hiertoe een verzoek heeft ingediend.
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