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            Afspraken m.b.t. de beoordeling in bepaalde situaties 
 

Gebeurtenis Opmerking / consequenties / beoordeling 

ALGEMEEN 

Onsportief gedrag van de geleider in de vorm 

van bijv.  alcoholgebruik, het bij zich dragen 

van motiveringsvoorwerpen en / of eten. 

Handelingen in strijd met het 

examenreglement, regels van de 

dierenbescherming of met fatsoensnormen en - 

waarden 

Onreglementair dragen van verborgen zaken 

aan de halsband (bijvoorbeeld: verborgen 

prikband) 

 

 

 

Diskwalificatie. 

Geen punten in de afdelingen A – B - C. 

In het (ras) hondenlogboek vermelden:  

“diskwalificatie wegens onsportief gedrag” 

De hond levert een gevaar op voor de 

omgeving, pakwerker of geleider 

Diskwalificatie. 

Geen punten in de afdelingen A – B - C. 

In het (ras) hondenlogboek vermelden:  

“diskwalificatie wegens gevaar voor omgeving” 

Niet door kunnen gaan na de 

onbevangenheidproef/ karakterzwakte 

Afwijzen. 

In het (ras) hondenlogboek vermelden:  

“afgewezen vanwege het ontbreken van 

onbevangenheid” 

De hond verlaat de geleider tijdens het volgen 

komt niet na 3 keer roepen terug  

Afbreken.  

Geen punten in de betreffende afdeling. 

Afdeling A 

Bij het aanmelden dient de hond “opgetuigd” te 

zijn 

Bij het aanmelden bevind de AK zich in de 

onmiddellijke omgeving van de aanzet, er mag worden 

aangemeld aan een korte lijn. De hond moet wel 

“speurklaar” zijn d.w.z. de lange lijn moet uitgerold 

zijn en bevestigd aan de halsketting of speurtuig, 

afhankelijk waar de HG gebruik van maakt. 

De hond wordt 3 keer zonder succes aangezet 

en neemt het spoor niet op 

Afbreken.  

Geen punten in de betreffende afdeling. 

Bij de aanzet moet het commando “zoek”  

worden gegeven  

Het commando “zoek”is niet verplicht. Als het wel 

wordt gegeven moet dit bij de markering van het begin 

van het spoor worden gegeven. 

Overtuigend verwijzen De hond geeft aan een voorwerp gevonden te hebben 

door direct te blijven staan, te gaan zitten of af te gaan. 

Juist verwijzen (positie t.o.v. voorwerp). Mag het voorwerp niet passeren. 

Als de hond dwars op het voorwerp verwijst, volgt een 

deelwaardering. 

Het is de geleider toegestaan, bij het IPO 

examen, bij het aanzetten de richting van het te 

volgen spoor aan te geven. 

 

Dit geldt niet bij speurhonden. 

Het hele spoor met hoge neus speuren. Per strek een deelwaardering. 

De hond mag na het vinden van een voorwerp 

niet eerder het speuren vervolgen dan nadat de 

geleider de lijn weer heeft opgepakt. 

 

Mag niet zelfstandig het speuren hervatten. 
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Foutieve verwijzing. IPO:  4             SpH – I: 4           SpH – II: 3 

Als de hond lijkt te verwijzen maar meteen zelfstandig 

doorgaat dan deelwaardering. 

Punten verdeling IPO – I spoor. 

Punten verdeling IPO – II spoor. 

 

Voorwerpen: 2 x 10 punten  

Hoeken: 2 x 10 punten                   Spoor: 60 punten 

Punten verdeling IPO – III spoor. Voorwerpen: 2 x 7 + 1 x 6 punten  

Hoeken: 4 x 5 punten                     Spoor: 60 punten 

Punten verdeling SpH – I spoor. Voorwerpen: 4 x 5 punten  

Hoeken: 6 x 5 punten                      Spoor: 50 punten 

Punten verdeling SpH – II spoor. Voorwerpen:  6 x 3 + 1 x 2 punten    

Hoeken: 7 x 3 punten   

Halve cirkel: 8 punten                     Spoor: 51 punten  

De hond verlaat het spoor meer als een 

lijnlengte. 

De geleider geen gehoor aan de AK om de 

hond te volgen als deze het spoor verlaat. 

De hond neemt het voorwerp op en geeft het 

niet meer af. 

De hond gaat achter het wild aan en laat zich 

niet meer aanzetten. 

Indien de SpH het verleidingsspoor meer als 10 

meter (een lijnlengte) opgaat 

 

 

Afbreken.  

Tot het moment van afbreken getoonde werk wordt 

beoordeeld. 

Men kan dus, ondanks te zijn afgefloten, toch 

voldoende punten hebben behaald om te kunnen 

slagen. 

 

De hond komt niet binnen de vastgestelde tijd 

aan het einde van het spoor. 

Het speuren zal vermoedelijk al eerder afgebroken 

zijn. Bij SpH – II geldt de tijdsoverschrijding niet als 

de hond op dat moment bezig is met het uitwerken van 

het laatste spoorgedeelte. 

Indien de SpH het verleidingsspoor op gaat en 

zelfstandig terugkeert op het spoor. 

Deelwaardering. Verrekenen met de strek waar het 

verleidingsspoor doorheen ligt. 

Moet de geleider bij de spitse hoek het spoor 

volgen of mag hij de hoek afsnijden? 

Geleider mag de hoek wel afsnijden, maar niet 

omlopen om op die manier de speurlijn strak te 

houden. 

Niet gevonden voorwerpen moeten door de 

spoorlegger worden opgehaald.  

De betreffende voorwerpen hoeven niet aan de 

geleider getoond te worden. 

Het voorwerp wordt niet door de hond  

gevonden, maar zou er volgens de spoorlegger 

wel moeten liggen en de hond geeft aan dat er 

iets heeft gelegen. 

 

Beoordelen zoals de overige, wel gevonden, 

voorwerpen worden verwezen.  

Afdeling B 

De hond toont zich schotschuw Bij afliggen met afleiding dan nogmaals testen. 

Toont weer schotschuwheid dan diskwalificatie. 

Geen punten in de afdelingen A – B - C. 

In het (ras) hondenlogboek vermelden:  

“diskwalificatie wegens karakterzwakte”. 

De hond moet bij de “zit”oefening aandacht 

voor de geleider tonen 

De hond moet bij de “af” oefening aandacht 

voor de geleider tonen 

 
Mag de omgeving “onbevangen” opnemen. 
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De geleider mag het blok ophalen omdat het 

niet goed ligt.  

Eerst toestemming van de AK. Het is de geleider vrij 

om de hond te laten zitten /liggen tijdens het ophalen 

van het blok en wel of niet een nieuwe basispositie in 

te nemen. 

De hond blijft bij het weggooien van het blok 

bij het apporteren niet aan de voet zitten, maar 

gaat meteen met het blok mee. 

 

Maximaal de kwalificatie “Voldoende”. 

De hond verlaat de geleider voor het 

commando “apport” 

Maximaal de kwalificatie “Zeer goed”. 

De hond geeft het blok niet af na het derde 

commando 

Afbreken. 

Geen punten in afdeling B. 

Bij het apporteren zit de hond niet dicht genoeg 

voor, waardoor de geleider een klein pasje naar 

voren moet doen om het blok te kunnen 

afnemen. 

Deelwaardering.  

Kan de geleider na het pasje naar voren het blok nog 

niet pakken dan beoordelen als dat het blok niet is 

gebracht. 

De hond laat bij het apporteren over de vlakke 

grond het blok voor de geleider vallen en pakt 

het niet weer op. 

Maximaal de hoogste kwalificatie “Onvoldoende”. 

 

 

De hond laat bij het apporteren over de haag of 

de klimschutting het blok voor de geleider 

vallen en pakt het niet weer op. 

Maximaal de hoogste kwalificatie “Voldoende”. 

Na het commando “af” bij het vooruitsturen 

loopt de hond door tot het einde van het veld. 

Deelwaardering. 

Moet commando directer aannemen. Maximaal 

kwalificatie “Voldoende”. 

Afdeling C 

De hond is niet in de hand van de geleider 

De hond vindt de pakwerker t.b.v. het 

aanblaffen ook na de 3
e
 keer sturen niet 

De hond verlaat de pakwerker tijdens het 

aanblaffen voor de 2
e
 keer, nadat hij zich 

aanvankelijk weer had laten sturen 

 

 

 

Afbreken.  Geen punten in afdeling C.  Geen DZB. 

De hond is bij het begin of tijdens het pakwerk 

(bijvoorbeeld bij het ontwapenen of tijdens het 

zijtransport) niet in de hand van de geleider en 

voert het commando na 3 commando’s niet uit 

De hond lost niet na 3 commando’s  

De hond verijdelt de vlucht niet binnen 20 

meter 

De hond kan de belasting tijdens een 

verdedigingsoefening niet doorstaan en laat 

zich verdringen.  

De hond verlaat de pakwerker voordat de AK 

het teken geeft om naar de hond toe te gaan 

Door stem of gebaar de hond te dwingen om de 

pakwerker te (blijven) bewaken 

Het vrij volgen tijdens rugtransport is niet 

mogelijk. ( De hond breektuit en bijt in of komt 

ook na het 3
de

 commando niet naar de 

geleider). 

De hond lost alleen op lichamelijke inwerking 

(aanraken) van de geleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbreken. Geen punten in afdeling C.      Wel DZB. 

 

De hond moet minstens één gevechtshandeling ( 

vlucht) hebben gepleegd om een DZB beoordeling te 

kunnen krijgen. 
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De hond bijt (niet: stoot) in andere 

lichaamsdelen dan de bijtarm 

Diskwalificatie. 

Geen punten in de afdelingen A – B – C Geen DZB.  

Doelmatig om het verstek lopen Toont interesse voor de verstekken. Dus niet zosnel 

mogelijk om de verstekken heen, zonder te kunnen 

zien of er zich iemand in het verstek bevindt. 

De hond wordt bij het revieren door de geleider 

aan de voet geroepen. 

Oefening kan maximaal “voldoende”zijn. 

Stellen en aanblaffen ( 5+5 punten) Stellen geen bemerking, blaffen moet aanhoudender 

oefening “Goed”. 

De hond komt bij het stellen en aanblaffen 

voor het commando naar de geleider. 

Maximaal de hoogste kwalificatie “Onvoldoende”. 

De hond gaat zonder inwerking af na het lossen Manier van bewaken beoordelen. 

De hond blijft niet naast de geleider zitten voor 

het afstandstellen 

Deelwaardering.  

Rekening houden met het type hond. 

De hond loopt in de bewakingsfase de geleider 

tegemoet nadat deze het teken van de AK heeft 

gekregen om in te lopen. 

Deelwaardering.  

-Komt de hond de geleider meer dan 5 passen 

tegemoet dan afbreken. Geen punten in afd C. Wel 

DZB. 

Aanvang zij- en rugtransport Als de geleider is ingelopen en naast de hond staat is 

het commando “zit” voor aanvang van het transport 

toegestaan. 

De pakwerker moet voor aanvang zijtransport werken 

op aanwijzing van de geleider. 

De hond breekt uit tijdens het rugtransport, bijt 

niet in, komt terug op commando van de 

geleider 

Rugtransport “Onvoldoende”. 

 

 


