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RICHTLIJNEN INSCHRIJVING
BEVEILIGINGSSURVEILLANCEHOND
1. Nadat het Bestuur, op voorstel van de Commissaris
voor de Keuringen (CvdK) de aard, het aantal en de
datum/plaats van de keuringen heeft vastgesteld en de
CvdK de organisatie daarvan heeft geregeld, maakt de
CvdK die keuringen tijdig bekend via de website
http://www.dediensthond.nl, waarop door de leden op
een keuring kan worden ingeschreven.
2. Tot het inschrijven op een keuring is bevoegd een
persoonlijk lid of een organisatie , zijnde lid van de
Nederlandse Bond voor de Diensthond, als bedoeld in
de statuten van de Bond.
3. De inschrijving dient binnen de door de CvdK
vastgestelde termijn plaats te vinden.
4. Indien de termijn, bedoeld onder punt 3 is verstreken,
kan de CvdK het ingeschreven lid toelating tot een
keuring weigeren.
5. De keuringen kunnen in principe het gehele jaar worden
gehouden. Hierbij is bepaald dat een keuring in
principe, voor minimaal 4 en maximaal 10 combinaties
wordt gehouden.
6. Men wordt geacht te zijn ingeschreven als het voor die
keuring vastgestelde keuringsgeld aan de
penningmeester is voldaan.
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7. De inschrijving geschiedt door het invullen van 1
aanvraagformulier dat, – op aanvraag-, kosteloos door
de CvdK ter beschikking worden gesteld.
8. Bij het ingevulde formulier, dient 1 foto of digitale
afbeelding van de “kandidaathond” van terzijde
genomen, ter grootte van 11 cm x 7 cm, te worden
gevoegd, waarbij de hond die op de foto staat afgebeeld het
formaat van 9 x 6 centimeter moet hebben, een pasfoto van
de geleid(st)er en een kleuren copy van de beveiligingspas.

9. Uitgesloten van een keuring zijn de honden genoemd in
de “Gezondheids- en Welzijnswet Dieren, art. 73”.
10. De CvdK geeft, na inschrijving- en akkoord bevinden,
het ingeschreven lid kennis dat hij tot de keuring is
toegelaten. Tevens wordt hierbij melding gedaan van de
datum, het tijdstip en de plaats van de keuring.
11. Tot de keuring voor het certificaat
beveiligingssurveillancehond worden toegelaten,
honden
die behoren tot één van de volgende rassen:
herdershond (in al zijn variëteiten), Dobermann,
Bouvier, Riesenschnauzer, AiredaleTerriër, Rottweiler,
Boxer en alle kruisingen tussen deze rassen.
Het hoofdbestuur is bevoegd honden van andere rassen
tot een keuring toe te laten.
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CERTIFICAAT
BEVEILIGINGSSURVEILLANCEHOND

HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN MET
BETREKKING TOT DE KEURING
Doel van de keuringen
Artikel 1:
De keuringen hebben tot doel combinaties van geleiders met
bepaalde honden te beoordelen op hun geschiktheid om als
zodanig in de praktijk op te treden (Beschikking + WPBR).
Aan geleiders van honden wordt de verklaring van
geschiktheid toegekend indien zij, met de onder hun leiding
staande honden, hebben voldaan aan de in dit reglement
gestelde eisen.
Eisen tot toelating tot een keuring
Artikel 2:
Toegelaten tot een keuring worden slechts die combinaties,
waarvan:
a. De geleider beschikt over een geldige lidmaatschapspas
van de NBvdD
b. De geleider beschikt over de kennis van dit
keuringsreglement
c. De hond het eigendom is van het lid of van het bedrijf
waarbij hij/zij in dienst is
d. De hond voldoet aan de eisen, zoals omschreven in
artikel 3 van dit reglement.
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Artikel 3:
Honden die aan een keuring deelnemen:
I. moeten een goed gebit- en een goede beharing hebben.
II. moeten een schofthoogte van min.55 cm- en max. 70 cm
hebben bereikt.
III. moeten voldoen aan de eisen, die aan een gezonde- en
stevig gebouwde hond mogen worden gesteld.
IV. moeten de minimum leeftijd van 1 jaar en 6 maanden
hebben bereikt.
V. mogen niet waarneembaar lijden aan enige ziekte of
zichtbaar drachtig zijn.
VI. Mogen niet aan oren- en staart gecoupeerd zijn.
Aanmelding voor een keuring
Artikel 4:
Keuringen kunnen het hele jaar door worden gehouden.
Aanmeldingen dienen schriftelijk, op een daarvoor bestemd
formulier, bij het BvK te worden gedaan. De aanmelding dient
vergezeld te gaan van:
a. de kosten van inschrijving
b. stamboek, c.q. tatoeage
c. Elektronisch registratienummer chipnummer (verplicht
m.i.v. 01-04-2007)),
d. één duidelijke foto of digitale afbeelding (JPEG
bestand) van de hond, ter grootte van 11 cm x 7 cm, te
worden gevoegd, waarbij de hond die op de foto staat
afgebeeld het formaat van 9 x 6 centimeter moet hebben.

De achtergrond dient neutraal te zijn.
e. één pasfoto van de geleid(st)er.
f. Kleuren copy van de beveiligingspas
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Alle overige, door het BvK, verlangde inlichtingen moeten
tijdig voor de keuring worden verstrekt. Het BvK zal
telkenmale in het op haar website bekend maken wanneer en
waar keuringen gehouden worden.
Afmelding voor de keuring
Artikel 5:
Afmelding voor een keuring dient schriftelijk te geschieden bij
de CvdK. Kan de afmelding niet meer tijdig schriftelijk
geschieden voor de keuringsdatum, dan dient men binnen 8
dagen na de keuringsdatum schriftelijk de reden van
verhindering te melden.
In dit geval dient men voor de keuring de CvdK telefonisch te
informeren of op de dag van de keuring de verhindering te
melden bij de voorzitter van de keuringscommissie.
Afmeldingen via andere functionarissen worden niet
geaccepteerd.
Indien de verhindering het gevolg is van ziekte van geleider- of
zijn/haar hond, dan dient dit te blijken uit een, door een daartoe
bevoegde persoon- of instantie, afgegeven schriftelijke
verklaring, een en ander ter beoordeling van het dagelijks
bestuur.
Terugbetaling van kosten van inschrijving
Artikel 6:
De kosten van inschrijving of een deel daarvan, worden slechts
terugbetaald indien de geleider of zijn hond door ziekte of een
andere geldige reden verhinderd is deel te nemen aan de
keuring.
Dit zal, in geval van ziekte, moeten blijken uit een daartoe
bevoegd persoon af te geven bewijs, één en ander ter
beoordeling van het dagelijks bestuur.
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Het Bondsbestuur bepaalt de grootte van het terug te betalen
bedrag, met dien verstande dat het niet meer dan 50% van de
inschrijvingskosten zal bedragen.
In alle andere gevallen zal er geen restitutie van
inschrijvingskosten plaatsvinden.
Deelneming aan een keuring
Artikel 7:
Men wordt geacht aan een keuring te hebben deelgenomen,
wanneer de geleider zich met zijn hond op de dag van keuring,
bij de keuringscommissie, tot deelneming aan die keuring heeft
gemeld. Een geleider (man/vrouw) kan slechts met één hond
deelnemen aan een keuringsdag. Evenzo kan een hond slechts
éénmaal door een geleider (man/vrouw) op een keuringsdag
worden voorgebracht.
Terugtrekken tijdens een keuring
Artikel 8:
Terugtrekken tijdens een keuring is mogelijk, indien daartoe –
naar het oordeel van de keuringscommissie– een gegronde
reden bestaat.
Slechts in de gevallen van overmacht, is terugtrekken tijdens
een keuring toegestaan. Onder overmacht wordt o.a. verstaan
een blessure van de hond en/of de geleider.
Hierbij kan restitutie van het keuringsgeld minus administratie
kosten worden gevraagd.
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Terrein
Artikel 9:
Het terrein waarop een keuring zal worden gehouden:
1. wordt door de CvdK als zodanig goedgekeurd en
aangewezen.
2. is soortgelijk aan de werkplek van de combinatie.
3. biedt voor de oefening persoon lokaliseren minimaal 8
plaatsen waarin een persoon uit het zicht kan worden
verstopt.
4. geeft gelegenheid om een afstand af te leggen van
minimaal 40 meter (afhankelijk van de locatie).
Gladde vloer:
Het oppervlak van de vloer dient voor de hond glad te zijn.
Hierbij valt te denken aan linoleum, geglazuurde tegels o.i.d.
Loopse honden
Artikel 10:
Loopse honden worden niet tot een keuring toegelaten.
Rapport en Verslag
Artikel 11:
Na afloop van de keuring zullen de keurmeesters zo spoedig
mogelijk een rapport uitreiken aan de geleider van elke
deelnemende combinatie. Het rapport dient volledig te zijn
ingevuld en te zijn ondertekend door de keurmeesters.
Na afloop van een keuring maakt de keuringscommissie een
verslag. In dit verslag wordt mededeling aan de CvdK gedaan
over:
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a.
b.
c.
d.

Het resultaat van de keuring
Het werk van de pakwerker(s)
De geschiktheid van het terrein
Eventuele nadere van belang zijnde voorvallen of
gebeurtenissen.

Bij het verslag worden gevoegd de gewaarmerkte duplicaten
van de rapporten. De voorzitter van de keuringscommissie
draagt er zorg voor dat dit verslag binnen een week na afloop
van de keuring, aan de CvdK is toegezonden.
Protesten
Artikel 12:
Protesten met betrekking tot de keuringen moeten uiterlijk acht
dagen na ontvangst van het rapport schriftelijk worden
ingediend bij de secretaris van de Nederlandse Bond voor de
Diensthond. Het Bondsbestuur beslist hierin binnen 3
maanden, deze beslissing is bindend.

Uitreiken van verklaringen van geschiktheid
Artikel 13:
Binnen één maand na afloop van de keuring reikt het
Bondsbestuur de verklaringen van geschiktheid uit.
Geldigheidsduur van de verklaringen van geschiktheid
Artikel 14:
a. De verklaring van geschiktheid, voor de
beveiligingssurveillancehond, heeft een
geldigheidsduur van 2 jaar en 3 maanden dit in
Ned. Bond v.d. Diensthond, wijziging. Januari 2021
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combinatie met het legitimatiebewijs (Regelgeving
particuliere beveiligingsorganisaties).
b. De verklaring van geschiktheid, voor de beveiligings
speurhond explosieven, heeft een geldigheidsduur van 1
jaar en 3 maanden, dit in combinatie met het
legitimatiebewijs (Regelgeving particuliere
beveiligingsorganisaties).
c. De datum waarop de geldigheid eindigt wordt op de
verklaring vermeld.

Beoordeling tijdens de keuring
Artikel 16:
Tijdens de keuring wordt zowel het werk van de geleider als
van de hond beoordeeld, zoveel mogelijk in onderlinge
samenhang.
Gedurende de gehele keuring wordt daarboven de
betrouwbaarheid van de hond beoordeeld.
Het oordeel wordt uitgedrukt in de volgende waarderingen:
Uitmuntend
= 10 punten
Zeer goed
= 9 punten
Goed
= 8 punten
Ruim voldoende
= 7 punten
Voldoende
= 6 punten
Bijna voldoende
= 5 punten
Onvoldoende
= 4 punten
Zeer Onvoldoende = 3 punten
Slecht
= 2 punten
Zeer Slecht
= 1 punt
Niet volbracht
= 0 punt
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Bevoegdheid tot het keuren
Artikel 17:
Bevoegd tot het keuren zijn de keurmeesters (Km) , die het
Bondsbestuur erkend heeft als Km.
Samenstelling keuringscommissie
Artikel 18:
De keuringscommissie wordt door het bondsbestuur als volgt
samengesteld: 2 keurmeesters en 1 helper die erkend is.
Wijze van voorbrengen
Artikel 19:
•

•
•

De hond wordt voor het uitvoeren van alle oefeningen
los voorgebracht. Met uitzondering van de oefening
persoon localiseren daarbij blijft de hond aangelijnd.
Er wordt vanuit gegaan dat de hond links volgt
gedurende de gehele keuring tenzij anders aangegeven
door de geleider (de vaste halsband blijft om
gedurende de gehele keuring) en voor aanvang van de
oefening, op teken van de Km aangelijnd.
Uitgezonderd bij de oefening “zoeken kleine
voorwerpen”.
Voor aanvang van de oefening “zoeken kleine
voorwerpen maakt de geleider kenbaar aan de
keurmeester of de hond apporteert of verwijst.
Mits vooraf door de geleider aangegeven, mag de hond
tijdens de oefeningen “Opzoeken en aanwijzen
breekwerktuigen” en “Lokaliseren van een persoon”
een borsttuig dragen.
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Aanwijzingen keurmeesters
Artikel 20:
De oefeningen vangen aan- en eindigen bij- en op teken van de
Km(s). De keurmeesters zien er op toe dat de hals- en
leibanden en borsttuigen van deugdelijk materiaal zijn.
Vereisten voor het verkrijgen van de verklaring tot
geschiktheid
Artikel 21:
Voor het verkrijgen van de verklaring tot geschiktheid is het
volgende nodig:
a.

b.
c.
d.

Zowel de geleider als de hond moeten voor alle
afdelingen minimaal 60% van het totaal aantal
punten hebben behaald.
• Afdeling I
60% van 120
punten =
72 punten
• Afdeling II
60% van 130
punten =
78 punten
• Afdeling III
60% van 70
punten =
42 punten
• Algemeen Appél
60% van 10
punten =
6 punten
• Wijze van voorbrengen
60% van 10
punten =
6 punten
De hond moet minimaal voldoende betrouwbaar en
beheersbaar zijn.
Bijt de hond de verdachte bij de oefening Stil zijn,
dan wordt de combinatie afgewezen.
Voor de Wijze van Voorbrengen en Algemeen
Appél moet minimaal 60% worden gehaald.
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e.

f.

g.

h.

Indien de geleider, in de oefening “Stil zijn” & de
oefening “Overval op de geleider”, de verdachte
niet aanhoudt worden er voor de gehele oefening
geen punten toegekend.
Indien de geleider, in de oefeningen “Lokaliseren
van een persoon” teruggaat op de reeds afgelegde
weg, dan worden voor die oefeningen geen punten
toegekend.
Indien de geleider in de oefening “Opzoeken en
aanwijzen breekwerktuigen”, terug gaat op de reeds
afgelegde weg, of als gevolg van het verplaatsen
van het voorwerp over een afstand van meer dan 2
meter, dan wordt voor het betreffende gedeelte van
de oefening geen punten toegekend.
Indien in de oefening “Overval op de geleider” de
geleider geen gelegenheid geeft tot bewaken, de
hond wegtrekt en/of een commando daartoe geeft,
nog voor hij/zij daar een teken van de keurmeester
voor heeft gehad, dan wordt de oefening afgebroken
en worden er geen punten toegekend.
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HOOFDSTUK II
OEFENINGEN TER VERKRIJGING VAN DE
VERKLARING TOT GESCHIKTHEID.
AFDELING I
A.

Volgen:
De geleider loopt met zijn hond aangelijnd over een
afstand van 50 meter in voorwaartse richting. De hond
moet oplettend volgen. Hierna vangt de combinatie aan
met het 2e gedeelte van de oefening “rechts” volgen in de
richting van de Km. Bij de Km aangekomen pakt de
geleider de aldaar gereedstaande fiets en legt hetzelfde
parcours, heen- en terug, nogmaals samen met zijn hond
af. De hond dient bij het fietsvolgen aan de rechterzijde
aangelijnd te volgen.

B.

Hindernissen nemen:
De hond dient tijdens de keuring te tonen, dat hij in staat
is, die hindernissen te nemen die zich in de praktijk voor
kunnen doen.

C.

Blijven liggen
De hond moet tonen dat hij zelfstandig, drie minuten
buiten het bijzijn van zijn geleider rustig, kan blijven
liggen.

D.

Stil zijn:
De combinatie moet tijdens deze oefening aan tonen in
een praktijk situatie een persoon zo stil als mogelijk te
kunnen benaderen. De persoon is in het zogenaamde
bijtpak gekleed. * Bijt de hond tijdens deze oefening de
verdachte, dan wordt de combinatie afgewezen.
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AFDELING II
A:

Zoeken en apporteren/verwijzen van drie voorwerpen:
De hond moet binnen 10 minuten in een terrein van 15 x
15 meter 3 voorwerpen opzoeken en
*
apporteren/verwijzen. De geleider mag op rustige wijze
aanmoedigen tot zoeken en corrigeren. Hij blijft
gedurende de oefening aan die zijde, die de Km hem
heeft aangewezen.
Het zoeken dient los te gebeuren, de hond draagt een
halsband. De grootte van de voorwerpen is gerelateerd
aan de geaardheid van het terrein. De voorwerpen mogen
niet zichtbaar zijn vanaf de plaats waar de geleider zich
bevindt. Als voorwerpen kunnen worden gebruikt: een
huissleutel, een patroonhuls, een zakmes of een
schroevendraaier e.d.

B.

Opzoeken en aanwijzen van breekwerktuigen.
De hond moet binnen 10 minuten in een gemarkeerd of
afgezet terrein/locatie, twee breekwerktuigen met
daaraan menselijke geur, zoeken en vinden/aanwijzen.
De geleider mag op rustige wijze aanmoedigen tot
zoeken en corrigeren.
Het zoeken dient aangelijnd te gebeuren, de hond draagt
een halsband of een borsttuig. Als voorwerpen kunnen
worden gebruikt: een grote schroevendraaier, een
kniptang, een breekijzer of een hamer o.i.d. De te
gebruiken voorwerpen in overleg met de
keuringscommissie mogen echter niet groter zijn dan 50
cm.
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C.

Lokaliseren van een persoon:
In een willekeurig gebouw of door de keuringscommissie
goedgekeurde locatie heeft een burger zich verstopt.
Deze persoon dient zich zodanig te verstoppen, dat hij
onzichtbaar is voor geleider en hond. Het lokaliseren
dient aangelijnd te gebeuren, de hond draagt een
halsband of een borsttuig. De persoon is dusdanig
verstopt dat de hond niet bij hem kan komen. Nadat de
hond de plaats heeft gelokaliseerd waar de persoon zich
bevindt, meldt de geleider deze plaats aan de Km. Zonder
dat er zichtcontact is tussen combinatie en de persoon,
verlaat de combinatie de locatie. Het resultaat van de
oefening wordt na beoordeling medegedeeld.
AFDELING III
Overval op de geleider:
Tijdens de surveillance wordt de geleider overvallen door
een van rechts uitkomende verdachte. * De hond dient
zijn geleider direct en zonder commando te verdedigen.
Als de verdachte zich overgeeft dient de hond al dan niet
direct op het eerste commando van zijn geleider te lossen.
Na het lossen dient de hond enige tijd zelfstandig te
bewaken en op teken van de Km naast de geleider
geroepen. Hierna wordt de verdachte over een afstand
van 25 meter op transport gesteld.
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HOOFDSTUK III
TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN DE OEFENINGEN.

AFDELING I:
A.

Volgoefeningen:

Doelstelling:
De combinatie dient in staat te zijn een surveillance uit te voeren.
Algemeen:
• Alle oefeningen beginnen- en eindigen bij de Km;
• Het volgen dient te geschieden aan een slappe lijn (± 1 mtr)
en de combinatie dient attent te zijn voor de omgeving;
• De geleider draagt er zorg voor dat de hond niet tussen
hem/haar en de Km inkomt;
• Het volgen dient aangelijnd getoond te worden over drie
afzonderlijke afstanden, twee van 50 meter en één van 2x 50
meter naast de fiets;
• De oefening bestaat uit drie aparte oefeningen t.w.:
- Aangelijnd links volgend naast de geleider
10 punten
- Aangelijnd rechts volgend naast de geleider
10 punten
- Aangelijnd rechts volgend naast de fiets
10 punten
Omschrijving:
In deze oefeningen dient de combinatie te tonen dat het de
oefeningen aangelijnd volgen beheerst en dat de hond
sociaal/beheersbaar is tegenover publiek, dat op/nabij het
volgparcours staat opgesteld.
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Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en
meldt zich met zijn hond on aangelijnd bij de Km. De halsband moet
om blijven, de lijn is niet zichtbaar.
Uitleg Keurmeester (Km):
De Km geeft uitleg over wijze waarop de volgoefeningen uitgevoerd
dienen te worden.
Indeling parcours:
Het volgparcours is 50 mtr lang. In het parcours staan 3 pionnen,
respectievelijk op 10, 40 en 50 mtr van de start, de laatste pion
vervangt de 2e Km.
Uitvoering:
1. Op het teken van de Km, lijnt de geleider zijn hond aan en
vangt de combinatie aan met de oefening “Aangelijnd links
volgen”. Bij de 3e pion aangekomen maakt de combinatie
een rechtse draai en houdt halt naast de pion.
2. Na een teken van de Km vangt de combinatie aan met het 2e
deel van de oefening “Aangelijnd rechts volgen”, na 10 mtr
te hebben afgelegd commandeert de geleider zijn hond, voor
de 2e pion naar de rechterzijde. De geleider keert dan met
zijn hond aan de rechterzijde volgend terug naar de Km.
Ongeveer 10 meter voor aankomst bij de Km, ter hoogte van
de 1e pion commandeert de geleider zijn hond naar links en
maakt bij de Km een rechtse draai en neemt links naast de
Km plaats.
3. Op teken van de Km begeeft de geleider zich met zijn hond
naar de fiets, 3 meter van de fiets geeft de geleider zijn hond
het commando af of zit.
4. Geleider pakt de fiets en gaat terug naar de plaats waar zijn
hond zit of ligt en neemt plaats naast zijn hond.
5. Hierna keert de geleider, met fiets en hond, terug naar de Km
en neemt rechts van de Km plaats.
6. Op teken van de Km vangt de geleider aan met de oefening
“Aangelijnd rechts volgend naast de fiets” en fietst zowel
heen als terug. Beide afstanden worden meegeteld voor de
beoordeling.
19
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Beoordeling:

Aangelijnd links volgen (50 mtr)
Aspecten
❖ Lijn zichtbaar bij voorbrengen
❖ Lijn niet in de hand v.d. volgzijde c.q.
Lijn met twee handen vast.
❖ Hond achter/voor
❖ Hond te ver opzij
❖ Hond volgt "gedrukt"
❖ Lijn komt strak
❖ Hond hindert de geleider
❖ Ongeoorloofde tekens
❖ Extra commando's

Korting
-1 WvV
-1
-1 tot -3

-1 tot -3
-2
-1
-1
-2
-2

telkens
telkens
telkens
telkens

Blaffen op zich wordt niet gekort. Er wordt slechts dan gekort, indien
het volgen door het blaffen in gedrang komt. Korting vindt dan plaats
in het onderdeel Algemeen Appél. De mate waarin is ter beoordeling
van de Km.

Aangelijnd rechts volgen (50 mtr)
Aspecten

Korting

❖ Lijn niet in de hand v.d. volgzijde c.q.
Lijn met twee handen vast.
❖ Hond achter/voor
❖ Hond te ver opzij
❖ Hond volgt "gedrukt"
❖ Lijn komt strak
❖ Hond hindert de geleider
❖ Ongeoorloofde tekens
❖ Extra commando's

-1

Ned. Bond v.d. Diensthond, wijziging. Januari 2021

-1 / -3

-1 / -3
-2
-1
-1
-2
-2

telkens
telkens
telkens
telkens
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❖ Hond vóór de pilon naar rechts
❖ Hond vóór de pilon naar links
❖ Extra commando tot omcommanderen

-2
-2
-2 telkens

Fietsvolgen (2x 50 mtr).
Aspecten

Korting

❖ Te snel / te langzaam
❖ Hond achter/voor
❖ Hond te ver opzij
❖ Hond volgt "gedrukt"
❖ Lijn komt strak
❖ Hond hindert
❖ Ongeoorloofde tekens
❖ Extra commando's
Fiets ophalen/wegzetten
❖ Hond volgt commando’s niet op
❖ Geleider niet naast Km
❖ Fiets ophalen/wegzetten met hond

-1 / -3
-1 / -3
-1 / -3

B.

-2
-1
-1
-2
-2

telkens
telkens
telkens
telkens

t.b. Km - AA
(-1)
t.b. Km - WvV
(-1)
t.b. Km - WvV
(-1)

Hindernissen nemen:

Doelstelling:
De combinatie dient tijdens de keuring te tonen dat hindernissen, die
zich in de praktijk voor kunnen doen, voor de hond geen problemen
opleveren.
Algemeen:
• Alle oefeningen beginnen- en eindigen bij de Km;
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•
•
•

Het lopen (trap & gladde vloer) dient te geschieden aan een
slappe lijn (± 1 mtr) en de hond dient attent te zijn voor de
omgeving;
Het springen geschiedt aan een slappe lijn van max. 5 mtr
De geleider draagt er zorg voor dat de hond niet tussen
hem/haar en de Km inkomt;

Omschrijving:
De hindernissen worden aangelijnd genomen. De combinatie dient
minimaal te tonen:
❖ Het op- en aflopen van een trap
❖ Het lopen op een gladde vloer
❖ Het nemen van een hindernis met
een hoogte van 75 cm.

10 punten
10 punten
10 punten

Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en
meldt zich met zijn hond on aan gelijnd bij de Km. De halsband moet
om blijven, de lijn is niet zichtbaar.
Uitleg Km:
De Km geeft uitleg over wijze waarop de hindernissen genomen
dienen te worden.
Uitvoering:
►Trap:

►Gladde vloer:

De combinatie dient een trap met minimaal
12 treden op- en af te lopen. De combinatie
neemt onder aan de trap plaats en loopt
hierna één maal de trap op en één maal de
trap af. De hond is hierbij aangelijnd.
De combinatie dient over een afstand van
minimaal 10 en maximaal 20 meter over
een, voor de hond, gladde vloer te lopen. De
hond moet tijdens deze oefening aantonen,
dat hij zich vrijelijk beweegt op een voor
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hem gladde ondergrond. In de uitvoering
van deze oefening dient de combinatie
éénmaal een draai uit te voeren.
►Hindernis:

De geleider moet zijn hond, zowel heen als
terug, vrij over een hindernis laten springen
van 75 cm hoog. De hond moet aantonen,
met een vrije sprong, een hindernis met een
hoogte van 75 cm te kunnen nemen.

Aanwijzingen keurmeester:
Zowel de heen als de terugsprong dient te geschieden op teken van
de Km. Indien de hond weigert, mag hij nog één keer worden
opgezet. Vindt dit opnieuw opzetten plaats, dan zal de uitvoering van
het commando tot het nemen van de hindernis onmiddellijk na het
eerste commando plaats moeten vinden.

Het op- en aflopen van een trap
Aspecten
❖ Lijn zichtbaar bij voorbrengen
❖ Hond loopt aan verkeerde zijde
❖ Lijn strak
❖ Extra commando’s
❖ Hond met sprongen omhoog/omlaag
❖ Hulp geleider
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Korting
max
-1 WvV
-3
-2 telkens
-2 telkens
-3

-2 telkens

23

Het lopen op een gladde vloer
Aspecten

Korting
max

❖ Lijn zichtbaar bij voorbrengen

-1 WvV
-10
-5
-2 telkens

❖ Hond toont angst voor gladde vloer
❖ Hond zoekt zijkanten op
❖ Extra commando’s

Het nemen van een hindernis
Aspecten

korting
max

❖
❖
❖
❖
❖
❖

-1 WvV
-1
-2
- 2 telkens
-3
-10
-5

Lijn zichtbaar bij voorbrengen
Hond raakt hindernis
Hond steunt op hindernis
Hulp geleider
Weigering of herhaling
Hond springt niet heen

❖ Hond springt niet terug
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C.

Blijven liggen:

Doelstelling:

De hond dient op commando van zijn geleider zelfstandig op
een plaats te blijven liggen.
Normaal verkeer moet de hond op ongeveer 2 meter kunnen
passeren. De hond moet aantonen sociaal beheersbaar te zijn.
Omschrijving:

De hond dient bij deze oefening gedurende 3 minuten op een
aangewezen plaats zelfstandig te blijven liggen.
Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en
meldt zich met zijn hond on aan gelijnd bij de Km. De halsband mag
om blijven, de lijn is niet zichtbaar.
Uitleg Km:
De Km geeft uitleg over wijze waarop “De oefening blijven “liggen”
uitgevoerd dient te worden.
Uitvoering:
Op het teken van de Km lijnt de geleider zijn hond aan en legt hij/zij
zijn hond aangelijnd op een daartoe door de Km aangewezen plaats
af. De geleider heeft daarbij geen voorkeur voor de plaats en/of
omgeving waar de oefening plaatsvindt. Vervolgens begeeft de
geleider zich naar een door de Km aan te geven plaats waar de hond
hem niet kan zien. De hond blijft zelfstandig, onafhankelijk en rustig,
liggen gedurende de volle drie minuten. Het blijven liggen wordt
uitgevoerd telkens met 1 hond.
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Aanwijzing keurmeester:
De Km stelt de plaats vast waar de hond dient te gaan liggen. Tevens
geeft hij aan waar de geleider zich dient op te houden.
De tijd gaat in nadat de laatste geleider uit het zicht verdwenen is.
De oefening is begonnen nadat de geleider zijn hond heeft
neergelegd en eindigt als de geleider terugkeert bij zijn hond.

Blijven liggen *
Aspecten

Korting
Max

❖ Lijn zichtbaar bij voorbrengen
❖ De hond gaat na te zijn gaan

-1 WvV
-10

liggen - zitten/staan
Verliggen, kruipen tot 1 mtr
meer dan 1 meter kruipen
Blaffen/piepen/janken

-1 -4
-10
-1 -3

❖ Geleider laat iets bij de hond achter
❖ Geleider neemt de riem mee

-1 WvV

-10

Indien de geleider iets bij de hond achterlaat en de oefening met
een 0 gewaardeerd wordt,
dan kan de oefening direct worden beëindigd.

D.

Stil zijn:

Doelstelling:

De geleider en zijn hond moeten in staat zijn om een verdachte
zo stil mogelijk te benaderen.
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Omschrijving:
De geleider gaat met zijn hond aangelijnd, na een teken van een Km,
in een aangewezen richting surveilleren. De 1e Km volgt de
combinatie op ± 5 meter. De 2e Km bevindt zich bij de helper de
geleider neemt tijdens de surveillance een geluid waar als van een
inbraak. De geleider moet na het constateren van dit geluid naar de
plaats gaan vanwaar het geluid komt. De verdachte dient deze
geluiden enkele malen te herhalen. ,
Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en
meldt zich met zijn hond on aangelijnd (de halsband blijft om) bij de
Km. Tijdens de oefening draagt de hond een deugdelijke “vaste”
halsband.
Uitleg Km:
De Km geeft uitleg over wijze waarop de oefening “Stil zijn”
uitgevoerd dient te worden.
Waardering:
De diverse onderdelen kennen de volgende maximum waardering:
1. Surveilleren
10 punten
2. Stil zijn
10 punten
3. Aanhouding
10 punten
4. Transport
10 punten
5. Attentie
10 punten
Totaal

50 punten

Uitvoering:
De Km’s bepalen de plaats waar de verdachte zich ophoudt. Na een
teken van de Km vertrekt de combinatie in de aangegeven richting,
tijdens het surveilleren zijn geleider- en hond attent op hun
omgeving, geleider moet oog hebben voor praktische details op het
object. De geleider moet ervoor zorgen dat de verdachte diens
nadering met de diensthond niet bemerkt, dit ter beoordeling van een
lid van de keuringscommissie die zich bij de verdachte bevindt.
Uitzondering is de natuurlijke ademhaling van de hond. Geleider
27
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dient, bij het aantreffen van de verdachte, zich bekend te maken en
de verdachte aan te houden. De geleider sommeert de verdachte het
breekwerktuig te laten vallen of neer te leggen. Vervolgens wordt de
verdachte op transport gesteld over een afstand van min. 25 meter.
Indien de hond de verdachte tijdens deze oefening bijt wordt de
combinatie afgewezen.
Tijdens deze oefening is de verdachte in het zogenaamde bijtpak
gekleed.
Aanwijzing keurmeester:
Door de keuringscommissie wordt de helper/verdachte zijn plaats
aangewezen. Eén Km stelt zich op in de nabijheid van de helper. De
andere Km volgt de combinatie op ± 5 meter.

Surveilleren
Dit surveilleren kan gezien worden als een vervolg van het
aangelijnd links volgen. De lijn mag niet strak staan en de hond
dient direct naast zijn geleider te volgen. Het surveilleren
eindigt zodra de combinatie de verdachte tot ongeveer 3 meter
is genaderd. Indien het surveilleren met een 4 of lager wordt
gewaardeerd door het surveilleren, dan kunnen de overige
onderdelen, mits uitmuntend uitgevoerd, ten hoogste met een 7
worden gewaardeerd.
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Aspecten

Korting

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

-2 t/m -9
-1 telkens
-1
-1 t/m -3
-2 telkens
-1 t/m -3
-2 telkens
-2
t.b. Km

Lijn constant strak
Lijn even strak
Hond hindert
Hond blijft achter/voor
Ongeoorloofde tekens/commando's
Hond volgt te ver opzij
Extra commando’s
Hond volgt "gedrukt"
❖ Geleider geen aandacht voor omgeving

Stil zijn
Het Stil zijn is cruciaal voor de waardering. Indien het surveilleren
niet goed of zelfs onvoldoende (maar niet lager dan een 5) wordt
uitgevoerd kan het stil zijn mits uitmuntend uitgevoerd nog met
maximaal 10 punten worden gewaardeerd. Het omgekeerde is niet
mogelijk. Het onderdeel stil zijn eindigt op het moment dat de
geleider zichtcontact heeft met de verdachte.
Indien het stil zijn met een 0 wordt gewaardeerd, dan wordt het
surveilleren ook met een 0 gewaardeerd. De overige aspecten,
Aanhouding, Transport en Attentie kunnen dan nog wel met max. 10
worden gewaardeerd.

Aspecten
korting
❖ Hond maakt geluid hoorbaar 2e KM

-10

❖

-10

Geleider hoorbaar voor 2e KM
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Aanhouding
De aanhouding dient volgens de bestaande wettelijke regels te
geschieden. De geleider dient bij het eerste contact met de verdachte
zijn hoedanigheid bekend te maken. Houdt de geleider de verdachte
niet aan, dan worden voor de gehele oefening geen punten
toegekend.

Aspecten
korting
max
❖ Geleider maakt zich niet bekend

-2

❖ Geleider houdt niet aan
Oefening
vervallen(geen punten toegekend aan deze oefening,
dus geen certificaat!)

Attentie
Aspecten
korting
max
❖ Hond niet attent
❖ -1 t/m -10 t.b. KM
❖ Geleider verzuimt breekwerktuig weg te laten leggen -1

Ned. Bond v.d. Diensthond, wijziging. Januari 2021

30

Transport
Nadat de geleider de verdachte heeft aangehouden geeft hij de
verdachte duidelijk de richting aan waarin het transport zal
worden uitgevoerd. Het transport zal, op teken van de Km,
plaatsvinden over een afstand van ± 25 meter in een rechte lijn.
De geleider volgt met zijn aangelijnde hond de verdachte op ±
2 meter achter de verdachte de hond dient tijdens het transport
attent naast zijn geleider te volgen. Hij dient attent op de
verdachte te zijn.. Op een teken van de Km eindigt het
transport en verwijdert de combinatie zich van de plaats van
uitvoering.
Aspecten
korting
❖ Hond loopt voor
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

-1
t/m -3
Hond hindert
-1
t/m -4
Geleider geeft verdachte niet duidelijk richting aan
-3
Geleider houd meer of minder afstand van de verdachte
-1
t/m- 5 tb KM
Lijn constant strak
- 2 t/m -9
Lijn even strak
-1
telkens
Hond niet attent
-1 t/m -5
tb KM
Ongeoorloofde tekens/commando’s
-2
telkens
Extra commando's
-2
telkens

Totaal te behalen punten AFDELING I = 120 punten.
Minimaal te behalen punten
60% = 72 punten.
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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
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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.
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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
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Aantal gevonden voorwerpen
Aspecten
a.
b.

Max

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

IV.

10
8
8
7

Wijze begeleiden geleider

8
c.

d.

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

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
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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
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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.
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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
❖ Hond neemt geen terrein
2 t/m -5
❖ Hond komt buiten het terrein
1 telkens

-

Wijze van aanwijzen
Aspecten
korting
❖ Bijten/krabben aan voorwerp
❖ Geen aandacht voor voorwerp
❖ Apporteren/verplaatsen voorwerp < 2 mtr
❖ Apporteren/verplaatsen voorwerp > 2 mtr
breekwerktuig)
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-1 t/m -5
-1 t/m –5
-1 / mtr
0 (per
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Wijze van begeleiden geleider
Aspecten
korting
❖ Lijn zichtbaar bij voorbrengen
- 1 WvV
❖ geleider laat halsband om bij gebruik borsttuig
- 1 WvV
❖ geleider geeft verkeerde melding
- 5 per
vwp
❖ geleider bedreigend voor de hond
- 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
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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, in een
gedeelte van een gebouw surveilleren. De Km volgt de
combinatie op ± 5 meter. Tijdens dit surveilleren moet de
geleider uit de gedragingen van zijn hond opmaken dat er een
persoon in het gebouw aanwezig is.
Voorbrengen:
De geleider meldt 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, waar door de combinatie gesurveilleerd 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 surveilleren, waarbij alle
40
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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
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Wijze van locatie nemen
De hond dient aangelijnd aan een lijn van ± 5 meter het gebouw
attent af te zoeken.

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

- 1 t/m – 9
-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
korting
Wijze van lokaliseren

max

Hond lokaliseert niet zelfstandig
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- 1 t/m -9
0
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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
max
❖ 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
vervalt)

- 1 WvV
8
5
(Oefening

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

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

130 punten.
78 punten.
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AFDELING III
Overval op de geleider:
Doelstelling:
Indien de geleider wordt overvallen dient de hond zijn geleider direct
en zonder commando te verdedigen. Dit verdedigen dient effectief te
zijn. De geleider dient te tonen in staat te zijn, zijn hond in bedwang
te houden. De "geweldstoepassing " dient in verhouding te staan tot
het te bereiken doel.
Omschrijving:
Tijdens de surveillance wordt de geleider overvallen door een van
rechts uitkomende verdachte.* De hond dient zijn geleider direct
en zonder commando te verdedigen. Als de verdachte zich overgeeft
dient de hond al dan niet op het eerste commando van de geleider te
lossen. Hierna wordt de verdachte over een afstand van ± 25 meter
op transport gesteld.
De oefening bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
Wijze van surveilleren
2.
Wijze van verdedigen
3.
Loslaten
4.
Aanhouding
5.
Nabijten
6.
Bewaken

7.

Transport

10
10
10
10
10
10

10
________

Totaal

70 punten

Minimaal te behalen punten in deze afdeling 60% van 70 = 42 pnt.
Voorbrengen:
Vijf meter voor hij bij de Km komt lijnt de geleider zijn hond af en
meldt zich met zijn hond on aangelijnd bij de Km. De halsband moet
om blijven, de lijn is niet zichtbaar.
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Uitleg Keurmeester (Km):
De Km geeft uitleg over de wijze waarop de oefening uitgevoerd
dient te worden.
Uitvoering:
De Km’s bepalen de plaats waar de pakwerker zich ophoudt. Na het
teken van de 1e Km vangt de combinatie aan met de surveillance
over een afstand van min. 50 mtr. Tijdens de surveillance wordt de
geleider plotseling van rechts * overvallen door een persoon.
Hierbij ontstaat een korte vechtpartij. De persoon komt voor deze
aanval achter een obstakel vandaan. De hond moet dan direct en
zonder commando de verdachte resoluut aanvallen. Hierbij moet de
hond tenminste in tweede instantie vast ingebeten hebben. De
geleider moet tijdens dit korte gevecht de lijn iets laten vieren, maar
moet deze vast blijven houden. De geleider stapt nadat de verdachte
zijn aanval staakt en stil blijft staan direct enige passen terug waarbij
hij de lijn vasthoudt. De lijn mag niet gespannen staan. Indien de
hond niet zelfstandig loslaat geeft de geleider de hond, op teken van
de Km, een commando tot loslaten. Indien de hond los is en een
moment van bewaken heeft gehad roept de geleider, niet eerder dan
na een daartoe bekomen teken van de Km, de hond naar zich toe.
Hierna maakt de geleider zijn hoedanigheid bekend, deelt de
verdachte mede dat hij is aangehouden en neemt samen met zijn
hond op ongeveer 2 meter van de verdachte plaats. De geleider geeft
hierna duidelijk aan de verdachte aan dat hij wordt getransporteerd
en in welke richting het transport plaats vindt. De geleider draagt er
zorg voor dat hij met zijn aangelijnde hond op 2 meter achter de
verdachte loopt. Op teken van de Km vangt het transport aan en op
teken van de Km laat de geleider de verdachte halt houden, waarna
de oefening is beëindigd.
De wijze van verdedigen prevaleert over alle onderdelen.
Het nabijten mag niet hoger, wel lager, worden gewaardeerd als het
onderdeel loslaten.
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Aanwijzing keurmeester:
Bij het begin van de oefening bevindt zich een Km. Deze Km geeft
de geleider de route aan waarin gesurveilleerd moet worden. De
afstand waarover wordt gesurveilleerd is min. 50 meter. Tijdens de
surveillance moet de hond aangelijnd (slappe lijn ± 1 meter) links
naast de geleider volgen met volle aandacht voor zijn omgeving.

Wijze van surveilleren
Aspecten
korting
❖ Lijn zichtbaar bij voorbrengen
❖ Lijn niet in de hand v.d. volgzijde c.q.
lijn met twee handen vast
❖ Hond achter/voor
❖ Hond te ver opzij
❖ Hond volgt gedrukt
❖ Lijn komt strak
❖ Lijn constant strak
❖ Hond hindert
❖ Ongeoorloofde tekens
❖ Extra commando's

- 1 WvV
-1
- 1 t/m -3
- 1 t/m -3
-2
- 1 telkens
-6
- 1 telkens
- 2 telkens
- 2 telkens

Dit surveilleren kan gezien worden als een vervolg van het
aangelijnd links volgen. De lijn mag niet strak staan en de hond
dient attent voor de omgeving direct naast zijn geleider de
volgen. Indien het surveilleren met een 4 of lager wordt
gewaardeerd door het surveilleren, dan kunnen de overige
onderdelen, mits uitmuntend uitgevoerd, ten hoogste met een 7
worden gewaardeerd.
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Wijze van verdedigen
Aspecten
korting
max
❖ Geleider geeft co of verkapt co

-10

❖ Hond verdedigt niet

-10

❖ Hond verdedigt slecht
❖ Hond bijt over
❖ Geleider houdt lijn niet vast
❖ Geleider neemt geen afstand

- 1 t/m -4
- 2 telkens
- 1 WvV
- 2 WvV

Indien de hond aanvalt voor er een begin van uitvoering door de
helper is, wordt voor de hele oefening geen waardering gegeven en is
de combinatie afgewezen.

Loslaten
Aspecten
korting

❖ Wachten met commando geven na teken van de KM
❖ 1e extra commando
❖ 2e extra commando
❖ 3e extra commando
❖ Ruk aan de lijn (Extra commando)

-2

-1
-2
-3
- 1 telkens

Indien de hond na het derde extra commando niet loslaat worden
voor de gehele oefening geen punten toegekend.
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Aanhouding
De aanhouding dient volgens de bestaande wettelijke regels te
geschieden. De geleider dient bij het eerste contact met de verdachte
zijn hoedanigheid bekend te maken. Houdt de geleider de verdachte
niet aan, dan worden voor de gehele oefening geen punten
toegekend.

Aspecten
korting
max
❖ Geleider maakt zich niet bekend
-2
❖ Geleider houd op het verkeerde moment aan (eerst geweld
beëindigen)

-4

❖ Geleider houdt niet aan
Oefening vervallen
❖ Dan worden er geen punten toegekend aan deze
oefening
Nabijten
Aspecten
korting
❖ Nabeten

-1 telkens

Indien de hond meer dan drie nabeten geeft worden voor de gehele
oefening geen punten toegekend en is de combinatie afgewezen.

Bewaken
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Aspecten
korting
❖ Niet attent (het bewaken dient bij de helper te geschieden)
❖ - 1 t/m -9
❖ Hond bewaakt niet
-10
❖ Geleider trekt hond naar zich toe na het bewaken
- 1 t/m -9
❖ Geleider geeft geen gelegenheid tot bewaken
(Oefening vervallen)
Dan worden er geen punten toegekend aan deze oefening

Indien het bewaken met 0 wordt gewaardeerd a.g.v. het feit dat de
geleider, voor het teken van de keurmeester, de hond wegtrekt of
afhoud, dan wordt de oefening beëindigd en worden er geen punten
toegekend. Indien de hond het bewaken zelfstandig opgeeft zonder
ingrijpen van de geleider wordt het bewaken met een 0 gewaardeerd
de rest van de oefening kan dan normaal worden beoordeeld

Transport
Aspecten
korting
max
❖ Geleider geeft verdachte niet of

slecht richting aan
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Hond loopt voor
Hond hindert
Lijn constant strak
Lijn even strak
Ongeoorloofde tekens
Ongeoorloofde commando’s

-1 t/m-3
-1 t/m -3
-1 t/m -4
-2 t/m -9
-1 telkens
-2 telkens
-2 telkens

Indien de hond tijdens het transport bijt, dan wordt de gehele
oefening met een 0 gewaardeerd en is de combinatie afgewezen.
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Te behalen punten AFDELING III
= 70 punten.
Minimaal te behalen 60%
= 42 punten.
Minimaal te behalen punten over de gehele keuring incl. AA en
WvV 60% van 340 punten = 204 punten.

TOEPASSEN TECHNISCH VERBAND
OVERVAL OP DE GELEIDER
1. Stel eerst het technisch toelaatbare cijfer van de WIJZE
VAN VERDEDIGEN VAST. Alle overige onderdelen
worden nu vanuit dit cijfer gewaardeerd.
2. Kijk nu naar de WIJZE VAN SURVEILLEREN. Indien dit
cijfer lager als een 5 is vraag u dan af of u 6 of meer punten
heeft gekort op de WIJZE VAN SURVEILLEREN. Is dat
het geval dan wordt van de overige onderdelen 3 punten
afgetrokken.

VOORBEELDEN
Het verdedigen wordt met 3 punten gekort:
1. Wijze van surveilleren
2. Wijze van verdedigen

7
-3

7

3. Loslaten

7

4. Aanhouding

7

5. Nabijten

7

6. Bewaken

7

7. Transport

7
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Uitgaande van het bovenstaande voorbeeld worden er 5 punten
gekort voor de WIJZE SURVEILLEREN. De waardering wordt dan:
1. Wijze van surveilleren

-5

2

2. Wijze van verdedigen

-3

7

3. Loslaten

7

4. Aanhouding

7

5. Nabijten

7

6. Bewaken

7

7. Transport

7

Toelichting: De 2 komt tot stand omdat er niet meer dan 5 punten
zijn gekort. Is dit wel het geval dan gaan alle overige onderdelen met
3 punten naar beneden.
Uitgaande van bovenstaand voorbeeld gaan we nu 6 punten korten
voor de WIJZE VAN SURVEILLEREN.
1. Wijze van surveilleren

-6

2. Wijze van verdedigen

-3

3. Loslaten
4. Aanhouding
5. Nabijten
6. Bewaken
7. Transport
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Toelichting: De 2 komt tot stand omdat er niet meer dan 5 punten
zijn gekort. Is dit wel het geval dan gaan alle overige onderdelen met
3 punten naar beneden.

Uitgaande van bovenstaand voorbeeld gaan we nu 6 punten korten
voor de WIJZE VAN SURVEILLEREN.
1. Wijze van surveilleren

-6

2. Wijze van verdedigen

-3

3. Loslaten
4. Aanhouding
5. Nabijten
6. Bewaken
7. Transport
We stellen eerst het technisch toelaatbare cijfer voor de WIJZE VAN
VERDEDIGEN VAST. De (voorlopige) waardering wordt nu:
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1. Wijze van surveilleren
de W v Verdedigen)

-6

1 (vanuit de 7 van

2. Wijze van verdedigen

-3

7

3. Loslaten

7

4. Aanhouding

7

5. Nabijten

7

6. Bewaken

7

7. Transport

7

Nu kijken we of de 1 van de Wijze van surveilleren tot stand komt
omdat er meer dan 5 punten zijn gekort. Dat is dus zo want er zijn 6
punten gekort. De waardering wordt nu:
1. Wijze van surveilleren

-6

1

2. Wijze van verdedigen

-3

4

3. Loslaten

4

4. Aanhouding

4

5. Nabijten

4

6. Bewaken

4

7. Transport

4

Indien er nog punten moeten worden gekort op de andere onderdelen
dan gebeurt dat vanuit de hierboven technisch toelaatbare cijfers.
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