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

Gebeurtenis Opmerking / consequenties / beoordeling 
Afdeling A 

Bij het aanmelden dient de hond speurklaar 
te zijn 

De 10 meter lijn moet uitgerold zijn en moet bevestigd zijn 
daar waar deze ook bevestigd zal zijn tijdens het speuren. De 
lijn mag in de verdere voorbereiding niet meer losgemaakt 
worden. 
Er mag in de voorbereiding ook gebruik gemaakt worden van 
een korte lijn. 

Voorbereiding voor aanzet Na het aanmelden kan de hond verder voorbereid worden op 
het speuren. De eventuele korte lijn mag ook nu pas los 
gemaakt worden en indien gewenst mag de10 meter lijn ook 
nu pas onder de voor- en/of achterpoten gedaan worden. 

Aanzet De aanzet is bij de speurpaal. 
De HG moet bij de aanzet naast of direct achter de hond zijn. 
De hond mag niet vanuit de liggende positie aangezet worden.

Verwijzen Het belonen na het verwijzen van een voorwerp mag 1 keer. 
Of dit gebeurt voor of na het tonen van het voorwerp aan de 
keurmeester is vrij. 
Als er beloond wordt na het tonen van het voorwerp moet er 
een pauze zijn na dit belonen voordat de hond weer aangezet 
wordt. 

Aanzet bij voorwerp De hond moet aangezet worden in de positie waarin hij het 
voorwerp verwezen heeft. 
De HG moet bij deze aanzet naast of direct achter de hond 
zijn. 
Als de HG ervoor kiest om bij het tonen van het voorwerp links 
naast de hond te staan mag hij zich niet naar de rechter kant 
verplaatsen om de hond aan te zetten. 

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. 

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. 

Afdeling B 
Gedrag tussen de oefeningen De HG verlaat de hond nergens tenzij het reglement het 

anders voorschrijft. 
Dit wil dus onder andere zeggen dat de hond helemaal 
meegenomen wordt naar de blokkenstandaard bij het ophalen 
of wisselen van het apporteerblok en dat de HG niet bij de 
hond weg mag gaan ter voorbereiding van het vooruitsturen 
 

Afdeling C 
  
Stellen en aanblaffen ( 5+5 punten) De HG loopt op teken via de kortste weg naar de plaats waar 

hij de hond op teken van de keurmeester aan de voet roept.       
Bewakingsfase De HG loopt op teken van de keurmeester via de kortste weg 

naar zijn hond. 
De PW moet altijd het gevecht eindigen met zijn gezicht naar 
de HG. 

Afmelden na het korte werk Na dit afmelden wordt de hond vrijvolgend meegenomen van 
de PW weg, de PW wordt hier niet weggestuurd. 

Handeling na het afmelden Na het afmelden moet de PW weggestuurd worden terwijl de 
hond nog los aan de voet zit, op teken van de keurmeester 
mag de HG de hond aanlijnen 
De PW verwijdert zich vlot maar niet in looppas. 
 

Aantal PW op examen Op een examen mag met maximaal 2 pakwerkers gewerkt 
worden. 

 


