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Instructie voor slachtoffers tijdens SIN vlakte en SIN puinexamens. 

Examens zijn  alleen mogelijk dankzij de inzet van mensen die tijdens examens de rol 

van slachtoffer op zich nemen. Onze dank dus hiervoor! 

Voor examens vanaf 1 juli 2021 ontvangen slachtoffers daarom een attentie. Daarnaast 

zorgen wij bij examens die langer dan een dagdeel duren voor een lunchpakket.  

1. Het slachtoffer is een persoon die tijdens SIN examens als surrogaat-vermiste op 

een door de keurmeester te bepalen plaats in het puin of de vlakte (bos, heide 

etc.) ligt of zit; 

 

2. Bij een vlakte-examen bepaalt de keurmeester de positie van het slachtoffer 

(zitten of liggen); 

 

3. Het slachtoffer verandert tijdens het vlakte-examen niet van positie (bijvoorbeeld 

liggen-zitten-staan) tenzij de keurmeester dit aangeeft; 

 

4. De keuringscommissie kan bepalen dat het slachtoffer tijdens het examen buiten 

het zoekgebied blijft. Hierdoor is het wisselen van slachtoffers mogelijk en blijft 

het aantal slachtoffers dat tijdens het examen gevonden moet worden voor de 

kandidaten onbekend; 

 

5. Het slachtoffer dat niet in het zoekgebied zit of ligt, mag zijn houding zelf 

bepalen. Als een hond in zijn buurt komt, staat een zittend of liggend slachtoffer 

op. Een slachtoffer dat staat of is gaan staan loopt wat rond. Het slachtoffer 

maakt geen contact met de hond; 

 

6. Het slachtoffer dat in het zoekgebied zit of ligt heeft geen eten bij zich. Drinken 

(water) is wel toegestaan. 

 

7. Het slachtoffer is er zelf verantwoordelijk voor dat hij is gekleed op de 

(weers)omstandigheden en zonodig een matje en/of slaapzak bij zich heeft. Na 

elk examen bestaat de mogelijkheid om slachtoffers te wisselen; 

 

8. Op een puinlocatie draagt het slachtoffer in ieder geval handschoenen, een 

veiligheidshelm, stevige schoenen en kleding die voldoende bescherming geeft 

(géén korte mouwen of korte broek); 

 

9. Het slachtoffer draagt geen opvallende kleding; 
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10.  Het matje, slaapzak etc. waar het slachtoffer op of onder ligt heeft geen   

opvallende kleur; 

 

11. Het slachtoffer maakt of veroorzaakt geen geluid waardoor de hond of de geleider 

het slachtoffer zou kunnen lokaliseren of vinden; 
 
 

12. Het slachtoffer maakt geen contact met de hond die hem gevonden heeft 

(dus niet spelen, praten, aaien etc.); 

 

13. Het slachtoffer gebruikt zijn/haar mobiele telefoon uitsluitend voor communicatie 

met de keurmeester;  

 

14. Communicatie door het slachtoffer binnen of buiten het zoekgebied met andere 

personen of via social media over het (verloop van het) examen, de kandidaten, 

de hond en/of de examenresultaten voordat de examens zijn afgelopen is niet 

toegestaan;  

 

15. Het slachtoffer krijgt indien nodig een communicatiemiddel van de 

keuringscommissie; 

 

16. Het slachtoffer heeft tijdens het afnemen van het examen geen contact, in welke 

vorm dan ook, met anderen dan de keurmeester; 

 

Hierop is één uitzondering: na een door de keurmeester goedgekeurde verwijzing 

én na toestemming van de keurmeester mag het slachtoffer een door de geleider 

gestelde vraag over hoe het met het slachtoffer gaat kort beantwoorden.  

Het slachtoffer geeft geen antwoord op andere vragen van de geleider;  
 

17. Na de goedgekeurde verwijzing tijdens een vlakte-examen gaat het slachtoffer op 

verzoek van de keurmeester staan. Het slachtoffer blijft staan tot hij van de 

keurmeester of de examenleider het verzoek krijgt om de opgegeven positie 

(zitten of liggen) weer in te nemen. Als de hond nogmaals bij het nu staande 

slachtoffer komt, blijft het slachtoffer niet stilstaan maar beweegt zich een paar 

passen zolang de hond bij hem is; 

 

18. Na een goedgekeurde verwijzing tijdens een puin-examen blijft het slachtoffer in 

het verstek zitten of liggen; 

 

19. Na de verwijzing geeft het slachtoffer op verzoek van de keurmeester de volgende 

informatie aan de keurmeester: 

1. wat de deelnemende hond deed toen hij bij hem kwam; 

2. of de hond al eerder bij hem is geweest; 

3. of de hond hem heeft aangeraakt en zo ja, hoe; 

4. of de hond bij hem vandaan is gegaan en zo ja, hoever; 

5. of hem andere bijzonderheden zijn opgevallen. 

 

20.  Het slachtoffer laat de spullen die hij tijdens het examen bij zich heeft niet 

onbeheerd achter. 

 

21. Het slachtoffer neemt voor eigen risico als slachtoffer deel aan een examen. 
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22. Handelen in strijd met deze instructie kan leiden tot uitsluiting of 

ongeldigverklaring van het examenresultaat van de kandidaat van de organisatie 

waartoe het slachtoffer ook behoort; 

 

 

  


