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I ALGEMEEN 
 
Dit keuringsreglement behoort bij de Circulaire Reddingshonden (EB2004/65058). Het bevat een pakket eisen waaraan 
een geleider met zijn reddingshond dient te voldoen. 

I.1 Doelstelling 
 
Het doel van dit keuringsreglement voor de reddingshond is, dat indien het certificaat op naam van de combinatie 
(geleider en hond), als bedoeld in de certificeringsprocedure reddingshonden, wordt behaald: 
1. de reddingshond en de geleider als combinatie voor de opsporing van vermiste personen en het zoeken naar 

slachtoffers bij calamiteiten kan worden ingezet; 
2. er voldoende garantie aanwezig is dat de reddingshond voldoet aan de door de geleider gegeven opdracht; 
3. het risico van het maken van fouten zo veel mogelijk wordt uitgesloten; 
4. de veiligheid van de combinatie zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 

I.2 Certificaat 
 
De combinatie van geleider en reddingshond heeft één kerntaak, het zoeken naar vermiste personen en slachtoffers, 
waarvoor zij gecertificeerd wordt.  
 
De toetsingscriteria zijn: 
a. theoretische kennis; 
b. gehoorzaamheid en vaardigheden; 
c. het zoeken, lokaliseren en aanwijzen van vermiste personen en slachtoffers; 
d. de combinatievorming. 
 
Die toetsingscriteria worden in dit keuringsreglement nader uitgewerkt in een aantal oefeningen. Bij de uitwerking van de 
oefeningen alsmede bij de beoordeling ervan is rekening gehouden met het hierboven vermelde doel. 
 
De oefeningen moeten door de combinaties kunnen worden uitgevoerd op ieder willekeurig tijdstip van de dag, zowel 
overdag als 's avonds (daglicht – schemer – donker). De definitieve keuze van het tijdstip en de plaats van de keuring 
wordt in overleg met de rijksgecommitteerde door het keuringsbureau bepaald. 

I.3 Algemene bepalingen 

Doelstelling 

De keuringen hebben tot doel combinaties van geleiders met hun reddingshond te beoordelen op hun geschiktheid om 
in de praktijk te kunnen worden ingezet. 

Eisen tot toelating tot een keuring 

Tot een keuring kunnen worden toegelaten kandidaten, die voldoen aan de in artikel 5 van de certificeringsprocedure 
reddingshonden genoemde eisen. Reddingshonden waarvoor de keuring wordt aangevraagd, dienen te voldoen aan de 
eisen, gesteld in de artikelen 1 en 7 van de certificeringsprocedure reddingshonden. 
Honden die aan een keuring deelnemen moeten een goed gebit en goede beharing hebben. Zij moeten in het algemeen 
voldoen aan de eisen, die aan een gezonde, stevig gebouwde hond mogen worden gesteld. Honden die waarneembaar 
aan enige ziekte lijden, zichtbaar geblesseerd of drachtig zijn, worden niet tot een keuring toegelaten. De honden dienen 
ingeënt te zijn tegen de in Nederland meest voorkomende hondenziekten. Voor dit reglement zijn geldige inentingen 
verplicht voor de volgende aangewezen ziekten: 
Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil, Hepatitis, Para influenza type 1 en 2 (B. bronchi septica) en rabiës. 



 

 
Landelijk Keuringsbureau 

Keuringsreglement Reddingshonden, versie 2015 (gebaseerd op de Circulaire Reddingshonden) 

Definitief vastgesteld door de Commissie van Rijksgecommitteerden Specialistische Honden te Nunspeet d.d.17 februari 2016 

met instemming van de Stichting Inzet reddingshonden Nederland (SIN). 

 

 

5 

De keuring 

De eisen voor een keuring reddingshond zijn omschreven in dit keuringsreglement. 
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Aanmelding voor een keuring 

Keuringen kunnen het gehele jaar door worden gehouden. 
De aanvrager is bij een politie reddingshond degene onder wiens verantwoordelijkheid de reddingshond is opgeleid 
en/of operationeel werkt, en bij een particuliere reddingshond de Stichting Inzet-reddingshond Nederland (SIN). De 
aanvrager kan de keuring aanvragen indien hij van mening is dat de prestaties van de combinatie (hond en geleider) 
dermate stabiel zijn, dat met succes aan een keuring kan worden deelgenomen. 
Aanmeldingen dienen te geschieden bij het bij de Nationale Politie | Landelijke Eenheid ondergebrachte keuringsbureau. 
De operationele chef van dit bureau stelt in overleg met de aanvragende instanties en met de rijksgecommitteerde 
datum en plaats van de keuring vast. De aanvraag moet digitaal geschieden in een vastgesteld format, voorzien van een 
recente digitale foto van de geleider met zijn hond (met een neutrale achtergrond), alsmede van opgaaf van het 
chipnummer van de hond. 

Afmelding voor een keuring 

Afmeldingen voor een keuring dienen schriftelijk te geschieden bij het keuringsbureau. 

Deelname aan een keuring 

Aan een keuring is deelgenomen, wanneer de geleider zich met zijn hond op de dag van de keuring bij de 
keuringscommissie tot deelneming aan die keuring heeft gemeld en die keuring een aanvang heeft genomen. 

Terugtrekking tijdens een keuring 

Terugtrekken tijdens een keuring is mogelijk, indien daartoe – naar het oordeel van de keuringscommissie – een  
gegronde reden bestaat. In dat geval blijft een mogelijk eerder afgegeven certificaat zijn geldigheid behouden, tot de 
afloop van de termijn genoemd in artikel 10 van de certificeringsprocedure reddingshonden. 

Plaats van de keuring 

De plaats waar de keuring wordt gehouden wordt vastgesteld door het keuringsbureau, in overleg met de aanvragers en 
met de rijksgecommitteerde. Op de keuringslocatie, met het karakter van een plaats ongeval c.q. rampgebied, moeten 
minimaal 10 verstopplaatsen aanwezig zijn dan wel door de keuringscommissie gecreëerd kunnen worden. 

Toegang tot de keuringslocaties 

Na uitdrukkelijke toestemming van de rijksgecommitteerde hebben in principe alle mensen het recht om de keuring bij te 
wonen. Alleen de keuringscommissie en die personen van wie de aanwezigheid door de commissie wordt toegestaan, 
hebben toegang tot de feitelijke keuringslocatie. Alle op de plaats van de keuring aanwezige personen moeten zich strikt 
houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de rijksgecommitteerde en de leden van de keuringscommissie. 

Te gebruiken hulpmiddelen tijdens de keuring 

Tijdens de keuring mogen alleen gladde halsbanden en looplijnen gebruikt worden, behalve tijdens het zoekgedeelte. 
Het gebruik van overige hulpmiddelen staat bij de betreffende gehoorzaamheids- of vaardigheidsoefeningen 
omschreven. Tijdens de zoekoefeningen mag de hond omwille van diens veiligheid geen halsband of dekje dragen. Wel 
toegestaan wordt het gebruik van een zoeklampje dat kan worden gedragen rondom de hals van de hond, mits de 
bevestiging van dit lampje bij geringe kracht of spanning wordt verbroken (zogenaamde losbreekinrichting). 

Samenstelling keuringscommissie 

De keuringscommissie bestaat steeds uit een rijksgecommitteerde en twee keurmeesters, die onder toezicht van de 
rijksgecommitteerde zullen werken. De rijksgecommitteerden worden aangewezen door de Minister. De keurmeesters, in 
principe één rijksambtenaar (‘publieke’ keurmeester) en één burgerkeurmeester van een particuliere reddingshonden 
organisatie (‘private’ keurmeester), worden aangewezen door de rijksgecommitteerden. 

Puntenlijst, verslag en rapport 

Na afloop van de keuring zal de keuringscommissie zo spoedig mogelijk een puntenlijst uitreiken aan de geleider van 
elke deelnemende combinatie. De puntenlijst dient volledig te zijn ingevuld en te zijn ondertekend door de leden van de 
keuringscommissie. 
Na afloop van de keuring maakt de rijksgecommitteerde binnen een week een rapport op ten behoeve van het 
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keuringsbureau waarin melding wordt gemaakt van de volgende punten: 
 

1. het resultaat van de keuringen, met overlegging van een volledig ingevulde beoordelingsstaat; 
2. de geschiktheid van de plaats van de keuring; 
3. de deskundigheid van de keurmeesters; 
4. eventuele nadere van belang zijnde voorvallen of gebeurtenissen c.q. omstandigheden. 

Uitreiken certificaten 

Binnen een maand na afloop van de keuring reikt de voorzitter van de commissie van rijksgecommitteerden dan wel het 
hoofd van het landelijk keuringsbureau het behaalde certificaat uit op naam van de combinatie, geleider en 
reddingshond. 

Geldigheidsduur van de certificaten 

De certificaten hebben een geldigheidsduur van 2 jaar en 3 maanden. De datum waarop de geldigheid eindigt, wordt op 
het certificaat vermeld. De geldigheid van een certificaat vervalt direct, indien een combinatie bij een herkeuring 
wordt afgewezen. 
Mocht later blijken dat aan een keuring is deelgenomen zonder dat voldaan werd aan het gestelde in de 
certificeringsprocedure reddingshonden of het gestelde in dit keuringsreglement en dat toch een certificaat werd 
verkregen, dan kan het certificaat door het Hoofd van het Landelijk Keuringsbureau vervallen worden verklaard.  

Herkeuring 

Wanneer voor een combinatie op basis van een keuring geen certificaat kan worden verstrekt, kan die combinatie 
worden herkeurd volgens de richtlijnen in de artikelen 8 en 11 van de certificeringsprocedure reddingshonden. 

Protesten 

Protesten met betrekking tot de keuringen moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de puntenlijst schriftelijk worden 
ingediend bij de voorzitter van de commissie van rijksgecommitteerden voor de specialistische honden. 
Die wijst bij voorkeur 3 rijksgecommitteerden specialistische honden aan voor behandeling. Deze beslissen hierop 
binnen 3 maanden. De beslissing is bindend. 
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II THEORIE 

II.1. Algemene doelstelling  
 
De geleider reddingshond moet zich zo goed mogelijk voorbereiden met betrekking tot de theoretische kennis voor een 
goede taakuitoefening in de praktijk. Deze kennis heeft betrekking op het optreden op een plaats van een zwaar 
ongeval/rampterrein, africhting van honden, het reukvermogen van de hond en de praktische aspecten van het zoeken 
in puinhopen. 

II.2. Uitvoering 
 
Er worden 20 vragen gesteld, waarbij men per vraag maximaal 5 punten kan behalen.  
De onderwerpen waarover vragen worden gesteld zijn: 
a. optreden op een plaats van een zwaar ongeval / in een rampgebied; 
b. kennis over het reukorgaan van de hond en de geurproductie van mensen; 
c. africhting van de reddingshond; 
d. kennis van weer- en windinvloeden op het zoekgebied; 
e. kennis van het zoeken in puinhopen en soorten van zoektactieken;  
f. kennis van aardbevingen en het onderkennen van gevaren; 
g. specifieke verzorging van de hond tijdens inzetten. 

II.3 Beoordeling 
 
Het maximum aantal te behalen punten is 100. Er moeten minimaal 60 punten (= 60%) op dit onderdeel worden 
behaald. 

II.4 Theoriedeel bij herkeuring 
 
Bij herkeuring vindt er geen herhaling van het theorie-deel plaats. 
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III GEHOORZAAMHEID EN VAARDIGHEID 

III.1 ALGEMEEN 

III.1.1 Doelstelling 

 
Gedurende de uitvoering van de gehoorzaamheids- en vaardigheidsoefeningen moet worden aangetoond dat de hond 
de commando's van zijn geleider onvoorwaardelijk opvolgt en over de vaardigheid beschikt die noodzakelijk is voor de 
praktijk. De geleider moet het nodige overwicht hebben en mag op geen enkele wijze de hond middels hulpmiddelen 
en/of voer belonen. 
Alle gehoorzaamheids- en vaardigheidsoefeningen moeten worden uitgevoerd. Indien de hond door omstandigheden 
niet in staat is bepaalde oefeningen uit te voeren, dient dit voor aanvang van de keuring kenbaar te worden gemaakt aan 
de keuringscommissie. Die kenbaar gemaakte oefeningen worden dan niet uitgevoerd en niet gewaardeerd, maar wel 
meegenomen in de totaaltelling, als een score van nul (0) punten. Niet uitgevoerde oefeningen laten het minimaal te 
behalen totaal aantal punten (60% van het maximum) onverlet; er worden nochtans geen redenen gezien om 
dispensatie te verlenen. 
De te gebruiken commando’s mogen óf verbaal (hoorbaar als gesproken woord) óf fysiek zijn (kenbaar als fysieke 
houding of gebaar), maar niet beide. Als fysiek gebaar wordt niet toegelaten mee te bewegen in de richting van de 
oefening (beïnvloeding), zulks ter beoordeling van de keurmeesters. Indien de hond getraind is met fysieke commando’s 
dient dit door de geleider voor aanvang van de oefeningen kenbaar te worden gemaakt aan de keurmeester. 

III.1.2 Puntenwaardering 

 
Gehoorzaamheid 6 oefeningen x 5 punten 30 punten  
Vaardigheid 6 oefeningen x 5 punten 30 punten  

Totaal 60 punten  
 
 Minimaal te behalen 60 % voor gehoorzaamheid 18 punten  

 Minimaal te behalen 60 % voor vaardigheid 18 punten  

III.2 GEHOORZAAMHEID 

III.2.1 Doelstelling 

 
De hond moet ten opzichte van zijn geleider zijn volgzaamheid tonen tijdens het surveilleren. 
De hond moet buiten de aanwezigheid van zijn geleider gedurende 3 minuten afliggen. 
De hond dient zich door de geleider hanteerbaar te laten optillen, dragen en aan een andere persoon te laten 
overdragen. 

III.2.2  Omschrijving 

 
De keurmeester geeft een duidelijke instructie omtrent de uit te voeren oefeningen. Bij het surveilleren geeft de 
keurmeester de geleider de richting aan waarin gesurveilleerd moet worden. Tevens geeft de keurmeester nadere 
aanwijzingen omtrent het aan- en aflijnen van de hond. Het surveilleren begint bij de markeringen - steeds op een teken 
van de keurmeester. De geleider surveilleert met zijn hond in een rechte lijn over een afstand van ongeveer 50 meter. Bij 
het aangelijnd volgen dient de lijn ongeveer 1.50 meter lang te zijn.  
 
Details met betrekking tot het surveilleren worden nader omschreven bij de uitvoering. 
 
Voor het afliggen moet de hond op een door de keurmeester aangewezen plaats, op commando van de geleider, gaan 
liggen, waarna de geleider uit het zicht van de hond gaat. 
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III.2.3 Uitvoering 

 
Er zijn 4 surveillanceoefeningen, een oefening afliggen en een draagoefening; de volgorde wordt bepaald door de 
keurmeester, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de fysieke inrichting van het keuringsterrein. 

Surveilleren aan de lijn in gewone pas 

De geleider surveilleert in gewone pas met zijn hond aangelijnd in een rechte lijn over een afstand van circa 50 meter, 
waarbij de hond aan een slappe lijn naast de geleider dient te lopen. De geleider houdt de lijn met die hand vast aan de 
zijde waar de hond zich bevindt. De geleider mag op geen enkele wijze op de oefening inwerken en hij mag geen tekens 
of extra commando's aan zijn hond geven. 

Surveilleren aan de lijn in looppas 

De geleider moet in looppas met zijn hond aangelijnd in een rechte lijn een afstand van circa 50 meter afleggen, waarbij 
de hond aan een slappe lijn naast de geleider dient te lopen. De geleider houdt de lijn met die hand vast aan de zijde 
waar de hond zich bevindt. De geleider mag op geen enkele wijze op de oefening inwerken en hij mag geen tekens of 
extra commando's aan zijn hond geven. 

Surveilleren aan de lijn tussen een groep honden. 

De geleider surveilleert met zijn hond aangelijnd tussen een groep van minimaal 3 stilstaande combinaties honden 
met hun geleiders door. 
De hond mag zich niet agressief gedragen. 

Surveilleren onaangelijnd in gewone pas 

De geleider stelt zich op bij de door de keurmeester aangewezen markering, waar hij de hond aflijnt; de hond mag alleen 
een gladde halsband dragen. De geleider bergt de lijn zodanig op dat deze gedurende de oefening niet zichtbaar is. De 
geleider surveilleert in gewone pas met zijn hond onaangelijnd, in een rechte lijn over een afstand van circa 50 meter, 
waarbij de hond naast de geleider dient te lopen.  

Aan- en aflijnen 

Na beëindiging van de surveillance-oefeningen dient de hond onaangelijnd te worden voorgebracht naar de volgende 
onderdelen, te weten afliggen en (over)dragen.  

Afliggen 

De hond moet gedurende ongeveer 3 minuten blijven liggen; de hond mag alleen een gladde halsband dragen. De 
geleider gaat met zijn hond naar de door de keurmeester aangewezen plaats en legt daar zijn hond af. Op een teken 
van de keurmeester gaat de geleider uit het zicht van de hond naar een door de keurmeester aangewezen plaats. Op 
het moment dat de geleider bij zijn hond wegloopt begint het afliggen en gaat de tijd in. Na 3 minuten haalt de geleider 
op een teken van de keurmeester zijn hond op. Zodra de geleider bij zijn hond is aangekomen is het “afliggen” 
beëindigd. 
 
Draagoefening 
De oefening is drieledig en bestaat uit de afzonderlijke onderdelen (op)tillen – dragen – overdragen. 
Op een door de keurmeester aangegeven plaats tilt de geleider op zijn teken de hond van de grond of van een 
verhoging op. Aansluitend loopt de geleider met de hond al dragend minimaal 5.00 meter naar een hek. Daar geeft de 
geleider zijn hond over het hek door aan een andere persoon, waarna deze de hond op een teken van de keurmeester 
op de grond of op een verhoging zet. Bij deze oefening is het toegestaan dat de hond door 2 personen wordt opgetild, 
gedragen en in ontvangst wordt genomen. 
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III.2.4 Puntenwaardering 

 
Voor ieder van de oefeningen kan het volgende aantal punten worden behaald: 
1. Surveilleren aan de lijn in gewone pas   5 punten  
2. Surveilleren aan de lijn in looppas   5 punten  
3. Surveilleren aan de lijn tussen een groep honden   5 punten  
4. Surveilleren onaangelijnd in gewone pas   5 punten  
5. Afliggen   5 punten  
6. Draagoefening   5 punten  

Totaal 30 punten  

III.2.5 Beoordeling 

 

Surveilleren  
Bij surveilleren iedere niet juiste volbrenging van het omschreven vereiste (te wijd, 
voorlopen, achterblijven, etc.). 

Telkens -1 

Bij surveilleren geeft de geleider tekens of extra commando’s. Telkens -1 
Bij surveilleren aan de lijn komt de lijn door de hond strak te staan. Telkens -1 
Bij surveilleren tussen een groep honden vertoond de hond even agressief gedrag.  Telkens -2 
Bij surveilleren aan de lijn met omcommanderen gaat de hond “zonder” commando naar 
de andere zijde. 

Telkens -2 

Bij fysieke inwerking met gebruikmaking van de lijn door de geleider (bijv. ruk aan de lijn). -5 
Afliggen 
Bij afliggen geeft de geleider extra commando’s of tekens. Telkens -1 
Bij afliggen gaat de hond éénmalig kortstondig zitten of staan. -1 
Bij afliggen gaat de hond meerdere keren kortstondig zitten of staan dan wel langdurig 
zitten of staan. 

-2 

Bij afliggen verwijdert de hond zich van zijn plaats. 
 

-1 per meter 

Draagoefening 
De hond laat zich niet optillen, dragen of overdragen (hevig tegenstribbelen, 
waarneembaar zeer angstig, etc.). 

-5 

Geleider kan de hond niet over minimaal 5.00 meter dragen. 
Hond stribbelt weliswaar tegen, maar de oefening kan wel worden uitgevoerd. 

-5 
-2 

Combinatievorming 
Hond doet dingen, welke niet tot de oefening behoren. Combinatie -1 
De geleider heeft de lijn in de “verkeerde hand” bij surveilleren aan de lijn of is 
verantwoordelijk voor het “zichtbaar zijn” van de lijn bij het onaangelijnd surveilleren. 

Combinatie -1 

 
Als de hond zich aanhoudend agressief gedraagt tegen andere honden of zich agressief gedraagt tegen mensen wordt 
de combinatie afgewezen. 



 

 
Landelijk Keuringsbureau 

Keuringsreglement Reddingshonden, versie 2015 (gebaseerd op de Circulaire Reddingshonden) 

Definitief vastgesteld door de Commissie van Rijksgecommitteerden Specialistische Honden te Nunspeet d.d.17 februari 2016 

met instemming van de Stichting Inzet reddingshonden Nederland (SIN). 

 

 

12 

 

III.3 VAARDIGHEDEN 

III.3.1 Doelstelling 

 
De geleider moet met zijn hond aantonen dat deze diverse obstakels kan nemen. 
Voor niet herderachtige honden zijn v.w.b. de springoefeningen de maten van de obstakels aangepast, deze staan 
tussen haakjes vermeld. Voor kruisingen van herderachtige honden blijven de voorgeschreven afmetingen van de 
obstakels van kracht. 

III.3.2 Omschrijving 

 
De keurmeester geeft de geleider de volgorde van de vaardigheidsoefeningen aan. Op een teken van de keurmeester 
geeft de geleider zijn hond een commando tot uitvoering van de eerste oefening. De hond moet iedere oefening 
zelfstandig uitvoeren. Nadat de hond een obstakel heeft genomen dient de geleider een commando tot blijven aan de 
hond te geven. Op een teken van de keurmeester haalt de geleider de hond op of roept hij de hond bij zich, waarna hij 
steeds met zijn onaangelijnde hond naar het volgende obstakel gaat. Daar neemt hij wederom met zijn hond plaats voor 
het obstakel om vervolgens op een teken van de keurmeester zijn hond een commando tot uitvoering te geven. Nadat 
het laatste obstakel is genomen en de geleider zijn hond op het teken van de keurmeester heeft opgehaald of bij zich 
heeft geroepen mag de hond worden aangelijnd. 
 
De volgende obstakels dienen door de hond te worden genomen : 

Trap Een open trap (zonder stootborden) van tenminste 12 treden. 
 

Loopbalk Een balk of een plank van ongeveer 50 cm breed en minimaal 5.00 m lang moet op een hoogte 
van ongeveer 2.00 m zijn aangebracht op een stellage waar de hond zelfstandig op en af moet 
kunnen. 
 

Pijpconstructie Een pijpconstructie waar een hond kruipend door moet kunnen. De pijpconstructie heeft een 
middellijn van ongeveer 50 cm en een lengte van circa 7.00 meter. Het uiteinde van de pijp mag 
niet zichtbaar zijn, zodat het voor de hond in de pijp donker is. 
 

Schutting Een schutting van tenminste 1.80 m (1.15 m) hoog met aan de achterzijde een aflopend schot of 
een opvangschot.  
 

Kuil Een kuil of sloot van tenminste 2.25 m ( 1.00 m) breed. 
 

Dranghek Een dranghek met spijlen welke wordt gebruikt bij afzettingen. Het dranghek moet vrij staan en 
heeft een hoogte van minimaal 1.00 m ( 0.70 m). 

III.3.3 Uitvoering 

Trap 

De geleider neemt met zijn hond plaats voor de trap. Op commando van de geleider moet de hond de gehele trap 
oplopen en daar blijven. Nadat de hond de trap is opgelopen, dient de geleider de hond een commando tot blijven te 
geven. Alleen het omhooglopen wordt beoordeeld. 

Loopbalk 

De geleider neemt bij het begin van de stellage plaats. Op commando van de geleider moet de hond over de loopbalk of 
loopplank lopen. Alleen het horizontale gedeelte wordt beoordeeld. De geleider mag ter hoogte van zijn hond meelopen 
tot aan het einde van het horizontale gedeelte van de stellage. Nadat de hond de stellage heeft verlaten, dient de 
geleider de hond een commando tot blijven te geven. 
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Pijpconstructie 

De geleider neemt met zijn hond plaats voor de opening van de pijpconstructie. Op commando van de geleider moet de 
hond door de pijp gaan en deze zelfstandig aan de andere zijde verlaten. De geleider mag zich vanaf het beginpunt tot 
aan een markeerpunt begeven om zicht op de hond te hebben. Nadat de hond de pijp heeft verlaten, dient de geleider 
de hond een commando tot blijven te geven. 

Schutting 

De geleider neemt met zijn hond plaats voor de schutting. Op commando van de geleider moet de hond geheel 
zelfstandig over de schutting springen en/of klimmen en aan de andere zijde gebruik maken van het afloop- of 
opvangschot. Aan de andere zijde dient de geleider de hond een commando tot blijven te geven. 

Kuil 

De geleider neemt met zijn hond plaats voor de kuil of de sloot. Op commando van de geleider moet de hond over de  
kuil of sloot springen. Aan de andere zijde dient de geleider de hond een commando tot blijven te geven. 

Dranghek 

De geleider neemt met zijn hond plaats voor het dranghek. Op commando van de geleider moet de hond over het 
dranghek springen. Aan de andere zijde dient de geleider de hond een commando tot blijven te geven. 

III.3.4 Puntenwaardering 

 
Voor de vaardigheidsoefeningen kan het volgende aantal punten worden behaald: 

1. Trap   5 punten  
2. Loopbalk of loopplank   5 punten  
3. Pijpconstructie   5 punten  
4. Schutting   5 punten  
5. Kuil   5 punten  
6. Dranghek   5 punten  

Totaal 30 punten  
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III.3.4 Beoordeling 

 
Oefening niet uitgevoerd -5 
Indien een vaardigheidsoefening niet wordt volbracht wordt deze niet gewaardeerd. 
 

 

Oefening niet juist uitgevoerd -2 
De hond begint een oefening vóór het daartoe gegeven commando. 
De hond loopt onbeheerst de trap op; er is geen verplichting om iedere trede te raken. 
De hond verlaat de loopbalk of de loopplank te vroeg. 
De geleider ondersteunt de hond of biedt hulp bij het nemen van de schutting om terugvallen te voorkomen. 
De hond benut het afloop- of opvangschot van de schutting niet (door bijv. zijdelings wegspringen). 
De hond komt gedeeltelijk in de kuil terecht. 
De hond springt niet vrij over het dranghek (steunen of toucheren). 
 
Oefening niet juist uitgevoerd -1 
Na afronden van de oefening ‘blijft’ de hond niet op commando van de geleider. 
 

 

Weigering  
Bij weigering op 1e commando voor uitvoering van de oefening. -3 
Bij 2e commando weigeren. 
 

-5 

Combinatievorming   
Geleider geeft een commando tot uitvoering aan zijn hond vóór het teken van de keurmeester. Geleider -1 
Indien de geleider een oefening op enigerlei wijze beïnvloedt (zoals meestappen, gebaren in de 
richting) wordt de oefening wel gewaardeerd. 

Geleider -2 
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VI ZOEKEN EN LOKALISEREN VAN VERMISTE PERSONEN 

VI.1 Algemene doelstelling 
 
Bij alle zoekoefeningen moet worden aangetoond dat de geleider zijn hond goed kent. Hij moet zo optimaal mogelijk 
gebruik maken van het reukorgaan van de hond. De hond dient het terrein op aanwijzing van de geleider systematisch 
af te zoeken en moet aantonen te reageren op menselijke geuren. De geleider moet het gedrag van zijn hond goed 
weten te interpreteren. 

VI.2 Algemene puntenwaardering 
 

Zoeken in puinhopen Wijze van zoeken Per slachtoffer 5 punten max. 20 punten 
 Wijze van lokaliseren Per slachtoffer 5 punten max. 20 punten 

Totaal max. 40 punten  
   
 Minimaal te behalen 60 % op Wijze van zoeken + lokaliseren  xx punten  

IV.3 Zoeken op een plaats van een zwaar ongeval / in een rampgebied 

IV.3.1 Doelstelling 

 
De hond dient op een nagebootste plaats van een zwaar ongeval / op een locatie gelijkend op een rampgebied aan te 
tonen op aanwijzing van de geleider meerdere personen te kunnen zoeken, lokaliseren en aanwijzen. 

V.3.2 Omschrijving 

 
Afmetingen puingebied:  Het af te zoeken puingebied heeft een afmeting van ongeveer 5000 vierkante meter 
en in ieder geval de mogelijkheid om op een realistische wijze maximaal 4 slachtoffers te verbergen. 
 

Slachtoffers:   In dit puingebied maakt de keuringscommissie de keuze om het aantal verborgen 
slachtoffers te variëren tot  2, 3 of maximaal 4. De slachtoffers mogen voor de geleider en de hond niet zichtbaar zijn. De 
verborgen slachtoffers dienen ongeveer 20 minuten voor de aanvang van de oefening verborgen te zijn met daartussen 
een minimale afstand van zeker 20 meter. Alle slachtoffers blijven na de melding op hun positie liggen. 
 

Verleidingen:   In het puingebied kunnen verleidingen aanwezig zijn, zoals lopende of staande 
personen (niet zijnde slachtoffers), voedsel, vuur, harde geluiden (motoren, hamerslagen, etc.) en voorwerpen met 
daaraan menselijke geur. De betreffende verleidingen zijn minstens 2 uur van tevoren belucht en worden desgewenst  
verstopt.  
 
Wijze van zoeken en verwijzen: De hond dient vrij en zelfstandig te zoeken. 
 
De hond dient tijdens het zoeken dirigeerbaar te zijn door de geleider. Op aanwijzing van de keuringscommissie dient de 
geleider de hond naar of in een door de keuringscommissie te bepalen gedeelte van het puin(gebied) te sturen en daar 
te laten zoeken. De hond mag verwijzen door middel van krabben, blaffen, leegverwijzen of indringen op die plaats(en) 
in het puin waar de meeste lucht van het slachtoffer uittreedt. De hond dient aan te tonen daadwerkelijk te zoeken naar 
deze plaats. 
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Bij een blaffende verwijzing dient de hond zijn houding nadrukkelijk te richten naar het slachtoffer of de plaats van 
geuruittreding en aanhoudend te blaffen. 
Bij leegverwijzen1 dient de hond op een snelle manier te pendelen tussen slachtoffer en geleider. De hond moet bij de 
geleider een duidelijke gedraging tonen waardoor de manier van verwijzen volstrekt duidelijk is. Deze gedraging dient 
voor aanvang van het zoekwerk door de geleider aan de keurmeester kenbaar zijn gemaakt. 
 
De geleider dient aan de hand van de verwijzing van de hond de exacte plaats van het slachtoffer aan de 
keuringscommissie te kunnen melden. 
 
Tijdens de keuring moet de hond minstens 1x bij het slachtoffer kunnen komen om te kunnen beoordelen of de hond 
geen gedrag vertoont dat schade of letsel bij het slachtoffer kan veroorzaken.  
In het geval van het verwijzen van een slachtoffer op een zolder of in een kelder moet de geleider expliciet aangeven of 
de hond bij het slachtoffer is. De keuringscommissie kan aan het desbetreffende slachtoffer vragen of de hond bij 
hem/haar is geweest. 
 

Als de hond, nadat het voor de keuringscommissie duidelijk is dat hij het slachtoffer heeft gelokaliseert maar nog geen 
melding c.q. verwijzing heeft gemaakt, alsnog het uitwerken opgeeft, is de combinatie gezakt.  
 
De geleider mag pas na melding van de verwijzing én toestemming van de keuringscommissie naar zijn hond gaan. 
 
De geleider heeft maximaal één uur de tijd om naar eigen inzicht de hond te laten zoeken naar de verborgen personen. 
Indien de geleider van mening is dat er zich geen verborgen personen meer binnen het af te zoeken puingebied 
bevinden, kan hij dit aan de keuringscommissie aangeven waarmee de oefening is beëindigd. 
Indien de keuringscommissie van oordeel is dat de hond niet meer zoekt, kan zij de oefening beëindigen. 
 
De keuringscommissie heeft de mogelijkheid om een bepaald gebied/gebouw af te zetten d.m.v. een rood/wit lint. Het 
afgezette gebied/gebouw is alleen toegankelijk voor de hond. 
 
De keuringscommissie bepaalt waar de verstopplaatsen komen en waar het publiek zich mag ophouden. 

V.3.3 Uitvoering 

 
De keuringscommissie: 
• kan zich van een weglegger bedienen die deze discipline goed kent; 
• dient het voorgeschrevene in acht te (laten) nemen bij het verstoppen van de slachtoffers en van evt. verleidingen; 
• vraagt de geleider bij aanvang van de zoeking naar diens voorziene wijze van aanpak van de zoeking in het 

aangewezen zoekterrein (‘zoekplan’); 
• bepaalt het moment van aanvang van de zoeking waarvoor een tijdslimiet van één uur geldt; 
• houdt aandacht voor het geuite zoekplan én de situationele omstandigheden die de geleider gaandeweg tot evt. 

bijstelling van dit plan doen besluiten. 
 
De geleider mag: 
• eerst zonder hond het zoekgebied verkennen; 
• de hond uitsluitend los laten zoeken; 
• bepalen waar hij met zijn hond gaat beginnen; 
• zijn hond tijdens het gehele onderzoek op korte afstand begeleiden en op rustige wijze dirigeren, aanmoedigen en 

corrigeren; 
• zich niet in gebouwen begeven die met een rood/wit lint gemarkeerd zijn; 
• na een goedgekeurde verwijzing en melding naar zijn hond gaan en deze belonen; 
• bij vermindering van de zoekdrift de hond een rustpauze geven, doch dit dient hij wel aan de keuringscommissie 

kenbaar te maken. 

                     
1

 Onder leegverwijzen wordt in dit reglement begrepen: 

Bij leegverwijzen pendelt de hond op een snelle manier tussen slachtoffer en geleider en brengt daardoor de geleider bij het slachtoffer c.q. de verwijzingsplaats. 
Hierbij moet de hond bij de geleider een duidelijk herkenbaar gedrag tonen waardoor de manier van verwijzen zowel voor de geleider als voor de keuringscommissie 
duidelijk is. Deze manier van verwijzen moet de geleider voor het begin van het zoekwerk aan de keuringscommissie opgeven. 
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De geleider moet: 
• zich volledig toegerust op veilig werken (uitrusting) in de zoeking begeven; 
• voor aanvang van de zoeking aangeven hoe de hond verwijst (krabben, blaffen of door het puin te willen indringen); 
• de hond zoveel mogelijk vrij en zelfstandig laten zoeken, en wanneer nodig, zijn hond op rustige wijze aanmoedigen 

of op aanwijzing voor zich uit laten zoeken; 
• voor aanvang van de zoeking aangeven op welke manier het gebied zal worden afgezocht; 
• het gebied afzoeken op de door hem aangegeven manier; 
• blijk geven over het nodige tactische inzicht te beschikken voor wat betreft de indeling van het gebied en het 

doorzoeken daarvan. 
 
De hond mag: 
• geen dingen doen, welke niet tot het zoeken behoren; 
• het opgegeven zoekterrein niet in ruime mate verlaten; 
• niet weglopen na “tekenen” op een slachtoffer; 
• de slachtoffers op geen enkele wijze beroeren (krabben, aanstoten of bijten). 
 
De hond moet: 
• in het zicht van de geleider verwijzen door middel van krabben, blaffen of door het puin te willen indringen met een 

duidelijke aanwijzing van de plaats waar de meeste geur uittreedt; 
• aantonen daadwerkelijk te zoeken naar deze plaats; 
• buiten het zicht van de geleider verwijzen door middel van blaffen; 
• zich sociaal gedragen ten opzichte van zijn omgeving (mens en dier). 
 

Melding 

Zodra de geleider de overtuiging heeft dat de hond een slachtoffer verwijst op de vooraf aangegeven wijze (krabben, 
blaffen of door het puin te willen indringen), dient hij de exacte plaats waar zich het slachtoffer bevindt middels een 
melding kenbaar te maken aan de keuringscommissie. Onder een melding wordt verstaan de situatie die zich voordoet 
als de geleider een door de hond ingezette verwijzing middels opsteken van de hand én het woord “melding” bevestigt. 

Valse melding 

Onder een valse melding wordt verstaan de situatie die zich voordoet als de geleider een door de hond ingezette 
verwijzing middels opsteken van de hand én het woord “melding” bevestigt, terwijl daar geen slachtoffer  aanwezig is. 

Einde zoeking 

Indien de geleider van mening is dat er geen slachtoffers meer in het zoekgebied aanwezig zijn, dan kan hij dit aan de 
keuringscommissie kenbaar maken en daarmee de zoeking beëindigen. 
De keuringscommissie kan de zoeking beëindigen als naar haar mening de hond niet meer voldoende zoekt of de 
zoeklokatie meer dan voldoende heeft afgezocht. 

V.3.4 Puntenwaardering 

 
Voor de zoekoefening naar slachtoffers wordt maximaal de volgende waardering toegekend: 
1. Wijze van zoeken Per slachtoffer 5 punten max. 20 punten  
2. Wijze van lokaliseren Per slachtoffer 5 punten max. 20 punten  

Totaal max. 40 punten  

V.3.5 Beoordeling 

 

Wijze van zoeken 
Hond doet dingen, welke niet tot het zoeken behoren. Telkens -1 
Hond verlaat het opgegeven zoekterrein in ruime mate. 
 

Telkens -1 

Wijze van lokaliseren 
Als hond na lokaliseren maar voor melding uitwerken opgeeft. Afwijzing 
Hond staakt het lokaliseren alvorens te verwijzen. Afwijzing 
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Aftrek op het totaal aantal punten 
Hond krabt een gevonden slachtoffer of stoot deze aan. Telkens -2 
Geleider werkt in op de verwijzing van de hond. Telkens -2 
Valse melding. Afwijzing 
Hond mist een slachtoffer. Afwijzing 
Hond bijt persoon. Afwijzing 
Keuringscommissie beëindigt de keuring voortijdig. Afwijzing 
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V COMBINATIEVORMING 

V.1 Algemene doelstelling 
 
De geleider wordt beoordeeld op zijn vakbekwaamheid, tact en techniek voor wat betreft het begeleiden en het inzetten 
van zijn politiespeurhond. De hond wordt beoordeeld op zijn geschiktheid voor het opzoeken van vermiste personen en 
het redden van slachtoffers bij calamiteiten. 

V.2 Algemene puntenwaardering 
 

Onderdeel Combinatie geleider / hond 
Gehoorzaamheid  10 punten 
Vaardigheid 10 punten 
Per zoeking 10 punten 
Minimaal te behalen 60 % van het totaal van de gehoorzaamheid en de vaardigheid 
Minimaal te behalen 60 % in de zoekingen 
 
Alle waarderingen die niet aan de individuele oefeningen te relateren zijn dienen in de combinatievorming ondergebracht 
te worden.  
 
Bij de oefeningen gehoorzaamheid en vaardigheid dient de geleider zich met een onaangelijnde hond te melden bij de 
keurmeester, waarbij hij zijn hond bij een gemarkeerd punt (minimaal 5.00 meter van tevoren) moet aflijnen. 

 
Beoordeling combinatievorming 
Aanmerkingen op de geleider m.b.t. de vakbekwaamheid, tact en techniek voor wat betreft 
het begeleiden en het inzetten van de hond. 

Aftrek geleider 

Aanmerkingen op de hond buiten de uitvoering van de oefening. Aftrek hond 
Geleider houdt zich niet aan de opdrachten of aanwijzingen van de keuringscommissie. 
Geleider houdt zich wederom niet aan de opdrachten of aanwijzingen van de 
keuringscommissie. 

Combinatie -2  
Afwijzing 

Hond breekt uit en keert niet onmiddellijk op commando van de geleider bij hem terug. 
Indien de hond na 3 commando’s niet terugkeert bij de geleider (deze commando’s 
dienen kort na elkaar gegeven te worden). 

Combinatie telkens -1  
Afwijzing 

Geleider geeft bij uitbreken van de hond geen commando of commando’s tot terugkeren. Combinatie -1  
Geleider werkt fysiek in op de hond. 
Geleider treedt onbeheerst op tegen de hond. 

Aftrek combinatie 
Afwijzing 

Indien de keuringscommissie, ongeacht het aantal behaalde punten, gemotiveerd tot 
de conclusie komt, dat de combinatie ongeschikt is voor inzet in de praktijk. 

Afwijzing 

 
--- Einde tekst --- 

 


