IGP 2019
Voorwoord
Sinds meer dan vijf en dertig duizend jaar is de hond de gezel van de mens.
Door domesticatie is de hond in sociale gemeenschap met de mens gaan leven en in
belangrijke mate op hem aangewezen. Daardoor is de mens in belangrijke mate
verantwoordelijk voor het welzijn van de hond.
Zeker bij de opleiding van honden is het psychische en fysieke welzijn van de hond een
eerste prioriteit. Als belangrijkste principe moet worden toegepast een diervriendelijke en
geweldvrije omgang met de hond. Vanzelfsprekend in deze is de verzorging van de hond
met voedsel, water en de zorg voor zijn gezondheid zoals de regelmatige inentingen en
medische onderzoeken. Het in contact brengen met mensen en het verzekeren van
voldoende bewegingsvrijheid behoort zeker tot de verplichtingen van de mens.
In de loop van de geschiedenis is de hond de mens op verschillende manieren van dienst
geweest. In de huidige maatschappij is het grootste deel van deze dienstbaarheden
overgenomen door technische middelen. De huidige hondenbezitter heeft dan ook de
verplichting de hond in de mogelijkheid te stellen al zijn kwaliteiten die nu onbenut blijven tot
recht te laten komen. In deze context zijn dan ook de BH proef, de IGP/GHP en de Speurhonden
examens te beschouwen als noodzakelijk.
De hond moet in overeenstemming met zijn kwaliteiten de mogelijkheid krijgen deze te
gebruiken. moet hij zijn uitzonderlijke leercapaciteiten, de bewegingsdrang en alle andere
aanwezige eigenheden te respecteren en in te zetten. De verschillende vormen van
hondensport zijn hiertoe uitermate geschikt. Honden welke deze mogelijkheden niet gegeven
worden kunnen voor problemen zorgen in hun omgeving.
Iedereen die zijn hond opleidt en met hem sport beoefend moet dit op een zodanige wijze
doen dat de grootst mogelijke harmonie bereikt wordt tussen mens en hond.
Het doel van de opleiding is het benutten van alle leermogelijkheden van de hond. De
harmonie tussen mens en hond moet in alle fasen van de opleiding worden betracht. Deze
harmonie kan men enkel bereiken wanneer men zich verregaand in de hond en zijn
mogelijkheden verdiept.
De ethische verplichting voor de mens, de hond behoorlijk op te leiden is een dwingende
noodzaak. De daarbij gebruikte methoden moeten aan alle wettelijke en kynologische
voorwaarden voldoen. Hiertoe kunnen en mogen enkel geweldloze en positieve methoden
toegepast worden. Niet aanvaardbare trainingsmiddelen zijn dan ook totaal uit den boze en
ontoelaatbaar. (zie Wet dierenwelzijn) De inzet van de hond in de sport moet zich toespitsen
op zijn mogelijkheden tot leren en zijn inhoudelijke kwaliteiten. De beïnvloeding van zijn
mogelijkheden door toepassing van medicatie en/of niet diervriendelijke middelen is dan ook
sterk af te keuren. De mens moet zorgvuldig de mogelijkheden van de hond herkennen en
daarnaar handelen. Prestaties verlangen van de hond welke niet in zijn bereik liggen is tegen
elke ethische regel. De hondensporter die enige zin voor verantwoordelijkheid heeft zal enkel
met gezonde en geschikte honden deelnemen aan examens, wedstrijden en trainingen.
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Afkortingen:
FCI

Federation Cynologique International

IGP

Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung

NPO

Nationale Gebruikshond examen IGP

NKO

Land organisatie ( Raad van Beheer)

AKZ

Africhting kenteken

AK

Africhtingskeurmeester

BP

Basispositie

PO

Examenreglement

RA

Keurmeester aanwijzing

Hz

Commando

PL

Examen/Wedstrijdleider

PW

Pakwerker

HG

Hondengeleider

Sp leg. Spoorlegger

Geldigheid:
Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en werd door de Commissie voor Gebruikshonden van
de FCI uitgewerkt en door het FCI bestuur op 22 november 2017 aangenomen en bekrachtigd.
En vervangt alle eerdere reglementen ter zake. Dit reglement werd in de Duitse taal door de
Commissie Werk Honden (CWH) uitgewerkt en in twijfelgevallen, voornamelijk bij vertalingen is de
Duitse tekst maatgevend.
Dit reglement (IGP) is geldig voor alle landen, lid van de FCI. Het moet worden toegepast op alle
examens en wedstijden.
Algemeen.
Examens en wedstrijden zullen twee doelen dienen.
1. Vaststelling van de eigenschappen van de hond voor de gevraagde functie.
2. Het behoud en aanspreken van de gezondheid en fitheid van de hond.
De landorganisaties van de FCI wordt aanbevolen het IGP te bevorderen. In het bijzonder zouden
internationale wedstrijden conform het IGP moeten worden uitgevoerd.
Alle examens en wedstrijden moeten de deelnemers bij de uitvoering voldoen aan een sportieve
instelling.
De voorschriften van het examenreglement zijn voor alle deelnemers bindend. Alle deelnemers
moeten aan dezelfde africhtingseisen voldoen. De evenementen hebben een openbaar karakter,
locatie en aanvangstijd moeten openbaar gepubliceerd worden.
De examens en wedstrijden moeten alle volledige disciplines van het programma bevatten of
kunnen afzonderlijke volledige disciplines behelzen. Uitsluitend een examen of wedstrijd waarin
een compleet IGP programma (ABC) wordt afgewerkt, geldt als africhtingkenteken.
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Dit africhtingkenteken wordt door alle bij de FCI aangesloten landen erkend.
Ieder examenonderdeel kan naar believen worden herhaald. De examenonderdelen zijn op volgorde
IGP 1, 2, 3) af te leggen. Een hoger certificaat kan alleen worden behaald nadat het onderliggende
certificaat is behaald. De hond moet altijd in het hoogst behaalde certificaat worden
voorgebracht, dit is niet van toepassing als er hogere rangorde of kwalificatie (herhaling) aan het
examen is verbonden. (bij een wedstrijd is dit wel van toepassing).
Wedstrijdseizoen
Mits de weersomstandigheden dit toelaten, kunnen examens volgens het IGP-reglement het gehele
jaar georganiseerd worden. Wanneer de gezondheid van mens en dier gevaar lopen, kunnen
de examens afgelast worden. De bevoegdheid om deze beslissing te nemen behoort toe aan de
AK. Het wedstrijdseizoen kan door de NKO beperkt worden.
Wedstrijddagen
a) Zaterdag, zondag en feestdagen.
Wedstrijddagen zijn in het weekeinde en op feestdagen. VZH-examens kunnen ook alleen
op wedstrijddagen worden gehouden. Het is mogelijk om VZH en IGP1/SpH. 1 examens
vooraf aan een tweedaags examen (zaterdag/zondag) af te leggen. Er is geen termijn
tussen het afleggen van het VZH en IGP1/SpH. 1 examen. Voorbeeld: zaterdag VZH –
zondag IGP1 of /SpH.1.
b) Examen op vrijdag.
Zaterdag, zondag- en Feestdagen zijn de normale en toegestane wedstrijddagen.
De vrijdag mag als examen dag worden gebruikt als op zaterdag meer honden zijn en deel
willen nemen dan is toegestaan. Op vrijdag mag niet eerder dan om 12.00 uur met het
examen worden begonnen. Het deelnemersaantal mag op vrijdag maximaal de helft
bedragen.
Als uitsluitend VZH-honden deelnemen mogen er maximaal zeven deelnemers worden
toegelaten. Een examen op vrijdag in samenhang met een zaterdagexamen kan alleen
eindigen op zaterdag. Honden die alleen VZH willen afleggen mogen dit op vrijdag doen.
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Uitzondering: Als een deelnemer met zijn hond het VZH-examen wil afleggen, mag ook op
vrijdag worden gestart, als op zaterdag het IGP1 of SpH.1 examen wordt afgelegd en er
geen overtal in het aantal eenheden optreedt. (Hier is het evenementenreglement van de
NKO van kracht).
c) Feestdagregeling
Op feestdagen kan analoog aan bovenstaande regels worden gehandeld.
Uitzondering: feestdagregelingen van een NKO of regels van de FCI. Halve dag voor
Feestdagen die midweeks vallen, zijn niet toegestaan.
Wedstrijdorganisatie/Wedstrijdleider. (WL)
De WL is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van het examen. Hij draagt zorg voor alle
voorbereidingen voor het examen en ziet toe op een correcte uitvoering. Hij is verantwoordelijk
voor het goede verloop van het examen en dient gedurende het gehele verloop van het examen
ter beschikking te staan van de keurmeester.
De WL kan daarom niet aan de wedstrijden of examens deelnemen of andere functies waarnemen.
Zijn verantwoordelijkheid behelst o.a.:
De zorg voor alle toelatingen. Sluitingsdatum bepalen.
Voorzien van de, nodige speurvelden voor alle klassen.
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Zorg dragen voor het ter beschikking staan stellen van de nodige toestellen en beschermende kledij
voor de PW.
Afspraken maken met eigenaars van de speurvelden en de jachtopzichters.
Zorgen dat alle keurformulieren ter beschikking zijn voor alle klassen.
Het voorzien van vakkundig personeel, spoorleggers, groep, pakwerkers etc.
Controle op hondenlogboek, identificatie van de hond, inentingsbewijs en verzekeringstechnische
voorwaarden.
De WL dient tenminste 3 dagen voor het examen de plaats en het uur van aanvang, de aard van
het examen en het aantal honden aan de keurmeester mede te delen. Wordt dit verzuimd dan
heeft de keurmeester het recht zich aan zijn toezegging om te keuren te onttrekken.
Het, door de CWH toegekende examennummer dient voor het examen door de keurmeester te
worden gecontroleerd. Dit nummer is te vinden op de activiteitenkalender van de Raad van
Beheer onder werkhonden.
Wedstrijdtoezicht
NKO van de FCI kunnen examenwaarnemingen doorvoeren. Een door de NKO van de FCI aangewezen
vakkundig persoon controleert conform het reglement de correcte uitvoering van het examen.
Ook de CWH is bevoegd een waarnemer aan te stellen.
Keurmeester.
De examens worden enkel gekeurd door keurmeesters die door hun NKO erkend zijn om te fungeren
op IGP-keuringen. De richtlijnen van de FCI en NKO zijn van toepassing.
De keurmeesters worden door de organisatie zelf uitgenodigd en gekozen uit de lijst van
keurmeesters van de NKO. Voor wereldkampioenschappen worden de keurmeesters met
toestemming van de NKO door de Commissie voor Gebruikshonden van de FCI aangesteld.
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De organiserende vereniging bepaalt zelf het aantal keurmeesters dat zij uitnodigt, op voorwaarde
dat per dag en per keurmeesters max. 36 onderdelen (is niet van toepassing op
wereldkampioenschappen en nationale kampioenschappen) gekeurd mogen worden. (IGP I. II. III
ABC.)
Het is de keurmeester verboden honden te beoordelen die zijn eigendom zijn of aan hem zijn
toevertrouwd, ook honden van wie de eigenaar met hem in huiselijke gemeenschap onder hetzelfde
dak woont. Ook mag een keurmeester een hond die wordt voorgebracht door één zijner
huisgenoten of familieleden tot in de tweede graad niet keuren.
Een keurmeester mag op een examen waar hij optreedt als AK niet zelf een hond voorbrengen.
De keurmeester mag door zijn houding of opstelling de werkende hond niet storen noch
beïnvloeden.
(hij mag op geen enkele manier de vastgestelde wijze van voorbrengen beïnvloeden, dit
is van toepassing op alle afdelingen).
De keurmeester is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de geldende reglementen.
Hij kan wanneer de geldende IGP-reglementen niet behoorlijk worden toegepast de wedstrijd
afgelasten.
Toelatingsvoorwaarden.
Op de dag van het examen moet de hond de voorgeschreven leeftijd bereikt hebben.
Er mogen geen uitzonderingen worden gemaakt. Voorwaarde om een IGP-examen te mogen
afleggen is het met goed gevolgd afgelegd VZH-examen conform de regels van de NKO.
De toelatingsleeftijd voor VZH wordt door de NKO vastgelegd maar mag niet onder de leeftijd van
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12 maanden zijn.
Examen
VZH
IGP – 1
IGP – 2
IGP – 3
SpH V
SpH 1
SpH 2
IGP SpH
UV

Toelating:

Leeftijd op dag van examen

VZH
IGP 1
IGP 2
VZH
VZH
SpH. 1
VZH

15 maanden
18 maanden
19 maanden
20 maanden
15 maanden
18 maanden
19 maanden
20 maanden
16 maanden (maximumleeftijd zes jaar)

Op examens kunnen alle honden, ongeacht hun ras, grootte en afstamming, deelnemen.
De hond moet daarbij fysiek wel in staat zijn om aan alle exameneisen te voldoen.
De keurmeester neemt de uiteindelijke beslissing of hij de hond lichamelijk in staat acht de
gevraagde inspanning te kunnen volbrengen.
De deelcertificaten kunnen worden afgelegd maar een africhtingskenteken kan alleen worden
afgegeven voor een volledig afgelegd examen.
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Een geleider kan per dag slechts aan één evenement deelnemen. Hij kan aan een examen deelnemen
met maximaal twee honden. Een hond kan slechts één africhtingkenteken per dag behalen.
Uitzondering: VZH en IGP 1 of VZH en SpH.1
De geleider mag zelf beslissen in welk deelcertificaat hij/zij wil starten zonder dat hiervoor een
voorgaand (deel) examen moet zijn afgelegd.
Loopse teven zijn toegelaten op voorwaarde dat zij in afd. A volgens loting en tijdplan werken en
in de overige afdelingen als laatste HD, aan het einde van het examen, aantreden.
Zichtbaar drachtige en zogende teven zijn niet tot het examen toegelaten. Zieke en besmettelijke
dieren zijn eveneens van het examen uitgesloten.
In geval van twijfel beslist een dierenarts. Over het niet toelaten van drachtige of zogende teven, is
een uitvoeringsbepaling van de NKO maatgevend. In Nederland is dit de Wet dier en welzijn.
Doping.
Een hond die door zijn eigenaar voor deelname aan een wedstrijd is aangemeld en door hem of
een hondengeleider wordt voorgebracht moet in zijn wezen, de lichaamsconditie en uitstraling op
de dag van de wedstrijd, vrij zijn van stoffen die op de stofgroepenlijst van de FCI zijn vermeld.
Deze stofgroepenlijst, het doorvoeren van controles en mogelijke sancties bij het overtreden van de
dopingregel, worden in een apart reglement van de FCI opgenomen. Die NKO kan deze richtlijnen
naar eigen inzicht aanvullen.
Inentingen
De bewijzen dat de hond op behoorlijke wijze en volgens de regels werd ingeënt zijn aan de
keurmeesters, indien deze dit wenst, voor het examen voor te leggen.
Sociale verdraagzaamheid
Een hond die op welk tijdstip van het evenement dan ook, (voor, tijdens of na het voorbrengen)
personen of andere honden bijt, probeert te bijten, aanvalt of probeert aan te vallen, wordt direct
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gediskwalificeerd. Alle tot dan behaalde punten worden ingetrokken ook als het evenement reeds is
afgesloten. Bij een meerdaags evenement is deze diskwalificatie ook van toepassing op de andere
evenementdagen, de hond kan niet meer deelnemen.
In het geval van sociale onverdraagzaamheid van een hond volgt onmiddellijke diskwalificatie.
Geleiders met een dergelijke hond moeten voor aan een volgend evenement kan worden
deelgenomen, opnieuw met goed gevolg een VZH proef hebben afgelegd. De diskwalificatie wordt op
de dag van het evenement in het logboek bijgeschreven en door de keurmeester ondertekent.
Vermeld wordt:
Diskwalificatie wegens onvoldoende sociale verdraagzaamheid, de hond moet opnieuw een VZH
proef afleggen.

Voor de door de NKO vastgelegde grote evenementen kunnen bijzondere voorwaarden worden
vastgesteld.
Deelnemers.
De deelnemers moeten de sluitingsdatum respecteren. Door hun inschrijving verplichten zij zich er
toe het inschrijvingsgeld te betalen. Indien om eender welke reden, een deelnemer verhinderd is
om deel te nemen, dient hij dit onmiddellijk te melden aan de organisatoren.
De deelnemer dient de geldende regels voor wat betreft diergeneeskunde en dierenbescherming
te respecteren.
De deelnemer dient de aanwijzingen van de keurmeesters en de WL op te volgen. De deelnemer
dient zijn hond op sportieve wijze voor te brengen en dient, ongeacht het falen in een onderdeel,
de andere onderdelen af te werken. Het examen/de wedstrijd wordt afgesloten door de
prijsuitreiking
en het overhandigen van het logboek.
Tijdens een examen moeten uit VZH/IGP/SpH minimaal vier geleiders per examendag deelnemen.
Dit minimale aantal mag uitsluitend bij VZH-keuringen worden genegeerd als deze honden tijdens
hetzelfde examen voor een hoger certificaat op gaan.
Een geleider mag per dag maar aan één examen deelnemen. (een tweedaags examen geldt als één
examen)
Een hondengeleider mag tijdens een examen ten hoogste twee honden voorbrengen.
Een hond kan tijdens een examen maar één africhting kenteken behalen. Uitgezonderd: VZH en
IGP 1 of SpH. 1.
Voorwaarde voor het deelnemen aan een evenement is dat de eigenaar en de geleider lid zijn van
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een NKO-vereniging die is aangesloten bij de FCI. Uitzonderingen kan alleen door de NKO worden
doorgevoerd en alleen voor VZH-examens.
Mindervalide examendeelnemers.
Als een hondengeleider op grond van een lichamelijke beperking een examenonderdeel niet correct
kan uitvoeren, dan moet dit vooraf aan het examen aan de keurmeester worden gemeld.
Mindervalide deelnemers welke door hun handicap hun hond niet links kunnen voorbrengen kunnen
hun hond rechts voorbrengen. In dit geval gelden de regels betreffende het links voorbrengen
van de hond eveneens voor rechts. De NKO kan hierover verdere richtlijnen uitvaardigen.
Halsbandplicht/ mee voeren van de lijn.
Voorbrengen van de hond moet met:
Een gebruikelijke grove schakelketting die niet op strop gedragen mag worden en niet om de nek
van de hond mag spannen.
Tijdens VZH-examens mogen ook een leren halsband, een stoffen halsband of een borsttuig
worden gedragen. Tijdens IBGH 1 tot 3 mag analoog aan het VZH-examen gewerkt worden met
uitzondering van een borsttuig.
Tijdens het speuren mag naast de verplichte halsketting ook een speurtuig of een bötcher worden
gebruikt.
Het is verplicht een voorbrenglijn, die met de karabijnhaak aan de voor de hond niet zichtbare
kant wordt gedragen bij zich te dragen of onzichtbaar in de jaszak.
Muilkorfplicht:
De in verschillende landen door de wet voorziene muilkorfplicht op openbare plaatsen moet
worden gerespecteerd. Bijvoorbeeld het verkeersgedeelte tijdens het VZH-examen.
Verzekeringsplicht.
De eigenaar van de hond is voor alle mogelijke schade verantwoordelijk. De eigenaar moet dan ook
voor alle mogelijke ongevallen en schade verzekerd zijn. Voor eventuele ongevallen tijdens een
examen,
staat de geleider borg voor hem en zijn hond. De door de AK of verenging aangegeven aanwijzingen
worden door de geleider op vrijwillige basis opgevolgd.
Inentingen
De bewijzen dat de hond op behoorlijke wijze en volgens de regels werd ingeënt zijn aan de
keurmeester,
indien deze dit wenst, voor het examen voor te leggen.
Prijsuitreiking en toekennen van Ereprijzen:
De prijsuitreiking is volgens de georganiseerde disciplines door te voeren. IGP 1 – 3, SpH 1, SpH 2,
VZH-examens. Bij gelijkheid van punten in IGP 1 – 3 zijn de punten in afdeling C bepalend, is ook
dit puntenaantal gelijk dan is het afdeling B bepalend. Indien de punten in alle afdelingen gelijk zijn
worden gelijke plaatsen toegekend. (onafhankelijk van het examenonderdeel).
De eerstvolgende plaats wordt dan niet toegekend. Bij gelijke punten in de IGP-SpH examens telt
het hogere een dag totaal, bij puntgelijkheid in beide sporen wordt ex aequo toegekend.
Alle deelnemers nemen deel aan de prijsuitreiking.
Het einde van de wedstrijd is pas na de afkondiging en de uitreiking der prijzen en hondenlogboeken
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waarbij alle deelnemers aanwezig dienen te zijn.
Africhtingstitel
De titel “internationale Arbeidskampioen” (CACIT) wordt op aanvraag van de hondengeleider aan de
NKO, door de FCI toegekend.
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De CACIT en reserve CACIT wordt vergeven bij wedstrijden die hiervoor zijn aangevraagd bij de FCI en
in de hoogste wedstrijdklasse (IGP 3) worden uitgevoerd.
Voor een CACIT-wedstrijd moeten alle landenorganisaties van de FCI uitgenodigd worden. Er moeten
minstens twee keurmeesters worden uitgenodigd waarbij één keurmeester uit een ander bij de FCI
aangesloten land moet komen. Het vergeven wordt gedaan op aanspraak van de keurmeester.
CACIT of reserve CACIT kan alleen worden gewonnen door honden die:
- Minstens de kwalificatie Zeer Goed hebben behaald op een clubmatch
- Tijdens het evenement tenminste de beoordeling Zeer Goed hebben behaald. De titel CACIT is niet
automatisch aan de bereikte plaats gekoppeld.
- Bij de hondenrassen groepen 1, 2 en 3 van de FCI lijst behoren en aan wie een werkevenement
gebruikshond en speurhond ten grondslag ligt.
De titel “nationale werkkampioen” wordt door de NKO geregeld.
Per evenement kan maar één CACIT en reserve CACIT vergeven worden.
Hondenlogboek
Het hondenlogboek is voor iedere hond verplicht. De uitreiking van het hondenlogboek wordt
door de NKO geregeld.
Het dient door de keurmeesters en de WL te worden gecontroleerd en te worden ondertekend.
In het hondenlogboek moeten de volgende gegevens worden vermeld: lidnummer hondengeleider,
voor zover aanwezig hondenlogboeknummer, naam en ras van de hond, identificatie van
de hond (chip, Tat.nr.) naam, adres en lidmaatschapsnummer van de eigenaar van de hond en als
deze afwijkt van de naam van de geleider ook het lidmaatschapsnummer, beoordeling van de
afdelingen A, B en C, totaal aantal punten, Kwalificatie, DZB-beoordeling, de naam van de
keurmeesters en zijn handtekening. Als de hond door een andere geleider wordt voorgebracht,
moeten ook de gegevens van deze geleider worden gecontroleerd.
DZB-beoordeling “afdeling C” (van toepassing op alle examens)
De DZB-beoordeling moet de kwaliteit van het wezen van de hond beschrijven in samenhang met
een
gebruik in de fokkerij.
De DZB-beoordeling heeft geen invloed op het resultaat van het evenement of een eventuele
plaatsing. De DZB-beoordeling begint bij de oefening stellen en aanblaffen.
Met de beoordeling (U) uitmuntend, (V) voldoende en (O) onvoldoende worden de volgende
eigenschappen beoordeeld: Drift, zelfverzekerdheid en belastbaarheid.
DZB Uitmuntend kan alleen worden behaald door een hond die grote werkbereidheid, goede
driftverhoudingen, doelbewust uitvoeren van de oefeningen, zelfverzekerd optreden, oplettende
concentratie en buitengewoon belastingvermogen ten toon spreidt.
DZB Voldoende kan worden behaald door een hond die een beperking heeft in de werkbereidschap,
driftverhouding, zelfverzekerdheid, opmerkzaamheid en in de belastbaarheid.
DZB Onvoldoende wordt behaald als het een hond ontbreekt aan voldoende werkbereidheid,
driftverhouding, zelfverzekerdheid en belastbaarheid.
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Commando’s
De commando’s zoals omschreven in het examenreglement gelden als voorstel. Commando’s zijn
normaal gesproken, korte en uit één woord bestaande commando’s. Commando’s mogen in
iedere taal gegeven worden maar moeten telkens gelijk zijn. Bij het roepen kan in plaats van het
commando ook de naam van de hond worden genoemd.
Tijdens het revieren kan naast het commando voor terugkomen naar de geleider, ook de naam
van de hond worden genoemd. In alle andere gevallen is het uitspreken van de naam van de hond
na een commando, een niet toegestaan hulpcommando.
De NKO kan besluiten dat bij nationale wedstrijden en examens alleen commando’s mogen worden
gebruikt die door de NKO zijn voorgeschreven en die op de website van de NKO zijn gepubliceerd.
Toegestaan is in ieder geval het commando in de moedertaal van de hondengeleider.
(op bladzijde 68 is een overzicht van toe te passen commando’s opgenomen)
Bijzondere maatregelen.
De NKO zijn bevoegd om regels die eigen zijn aan hun grondgebied aan te passen of weg te laten.
Bijvoorbeeld toelatingsvoorwaarden, diergeneeskundige voorwaarden, verplichtingen ten aanzien
van de dierenbescherming, verplichtingen t.a.v. plaatselijke nationale regelgeving.
De voorloper voor de IGP (IGP-V) kan gebruikt worden:
1. Als toelatingseis voor de melding voor de gebruikshondenklasse
2. Als toelatingseis voor het examen IGP-I waarbij iedere NKO zelf beslissen moet of het behaalde
IGP-V als toelatingseis mag dienen.
Wereldkampioenschap.
Voor het organiseren van de diverse WK ’s gelden de voorschriften van de FCI. De heruitgave en
aanpassingen zijn de bevoegdheid van de FCI Gebruikshonden commissie.
Tuchtrecht
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het gehele examengebied.
De keurmeester is bevoegd om bij het niet toepassen van orde en veiligheid, het examen of de
wedstrijd te onderbreken of te beëindigen. Overtreding van de hondengeleider tegen deze
kaderregels van het examenreglement, tegen de regels van dierenbescherming en/of tegen de
normale normen en waarden, kunnen uitsluiting van het examen of de wedstrijd ten gevolge
hebben.
De beslissing van de AK staat vast en is onaanvechtbaar. Elke kritiek kan uitsluiting tot gevolg hebben
en bovendien tot disciplinaire maatregelen leiden. Ingeval van ernstige inbreuk op de reglementen,
niet betreffende de beoordeling van het werk, is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen bij de
CWH. Dit bezwaarschrift kan alleen via de werkhondenvereniging worden ingediend en moet worden
ondertekend door de bezwaarmaker en binnen een termijn van 8 dagen ingediend worden.
Door het aannemen van het bezwaarschrift kan geen recht worden ontleend aan het veranderen van
het oordeel van de keurmeester. Video opnamen worden niet als bewijsmateriaal toegelaten.
De regelgeving over wetgeving van de NKO moeten worden gevolgd.
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Diskwalificatie
Bij diskwalificatie vervallen alle tot dan toe behaalde punten, ook de punten van de andere
afdelingen
komen te vervallen. In het hondenlogboek worden geen punten noch kwalificaties vermeld.
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Er volgt geen bespreking.
Het voorbrengen van de hond in de nog niet afgelegde onderdelen is niet toegestaan.
In het hondenlogboek wordt de grond van de diskwalificatie ingevuld.
Redenen voor Diskwalificatie Gevolg

Afbreken
Als een afdeling wordt afgebroken, blijven alle tot dan behaalde punten van kracht, ook de punten
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van de reeds afgewerkte onderdelen. In het hondenlogboek worden de punten opgenomen die
zijn behaald tot het moment van afbreken.
Als in afd. C wordt afgebroken, wordt deze afdeling met 0 punten beoordeeld, de behaalde punten
in afd. A en afd. B blijven gehandhaafd.
Reden voor afbreken:

Afbreken wegens ziekte of verwonding
Als een hond tijdens een examen ziek wordt gemeld is als volgt te handelen:
Als de hondengeleider zijn hond ziekmeldt als deze reeds een afdeling heeft afgelegd, wordt in
het logboek geschreven: “afgebroken wegens ziekte”. De tot dan behaalde punten blijven behouden,
een kwalificatie wordt niet gegeven.
Opmerking: het blijft van kracht dat een keurmeester ook tegen de wil van de geleider een oefening
mag afbreken als deze naar zijn mening ziek of geblesseerd is.
Dit is ook van toepassing als honden worden voorgebracht die vanwege hun leeftijd en
klaarblijkelijk uit het oogpunt van dierenbescherming, niet meer voorgebracht zouden moeten
worden.
In het hondenlogboek wordt vermeld: afgebroken wegens ziekte.
Onbevangenheidproef.
De onbevangenheid van de hond wordt gedurende het gehele examen (inclusief prijsuitreiking)
beoordeeld. Als een hond gedurende het examen op onvoldoende onbevangenheid wordt
beoordeeld, dan wordt deze alsnog uitgesloten van verdere deelname ook als de voorliggende test
als goed werd beoordeeld.
Als een hond door onvoldoende onbevangenheid niet verder mag deelnemen dan wordt dit in het
hondenlogboek vermeld. De hond wordt gediskwalificeerd.
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1. Voor aanvang van het eerste onderdeel van het examen moet de keurmeester elke
hond onderwerpen aan de onbevangenheidproef.
2. De onbevangenheidsproef moet op een neutrale plek worden doorgevoerd.
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Deze plek moet zo worden gekozen dat er geen directe invloed van het examenterrein of het
speurveld aanwezig is.
3. Alle deelnemende honden moeten individueel worden voorgebracht.
4. De onbevangenheidsproef moet op een zodanig tijdstip worden uitgevoerd dat de betreffende
hond niet direct na de proef moet speuren of een andere afdeling moet afwerken.
5. De hond moet aangelijnd (aan een korte lijn of speurtuig) worden voorgebracht.
De hond moet onder controle worden voorgebracht.
Een schematische beoordeling van de onbevangenheid mag niet worden doorgevoerd.
Het is aan de keurmeester hoe hij de onbevangenheidsproef wil doorvoeren waarbij extreme
verschillen tussen de keurmeesters niet toegestaan zijn. Hoe meer onvooringenomen de
keurmeester aan de onbevangenheidsproef begint des te beter en zekerder deze proef is.
Het beoordelen van de onbevangenheid moet onder normale omstandigheden worden doorgevoerd,
de te beoordelen hond mag niet worden geprikkeld omdat dit een natuurlijke reactie
van de hond zal opleveren. Daarom mogen er geen bijzondere prikkels worden gegeven, de
identiteitscontrole is een belangrijk onderdeel van deze proef.
Als een keurmeester onvoldoende onbevangenheid vaststelt, dan mag hij een nieuwe en
nauwkeuriger beoordeling doorvoeren. (bijvoorbeeld bij het schieten).
Herhalingen zijn in dit geval toegestaan.
Laat een hond in het verloop van het examen onvoldoende onbevangenheid zien terwijl hij de
eerste test goed heeft doorstaan, dan is de keurmeester bevoegd om de hond uit te sluiten van
het verdere vervolg van het examen. In het hondenlogboek wordt vermeld: onbevangenheids /
gedragstest niet geslaagd.
De schotproef wordt niet uitgevoerd tijdens een VZH-examen.
Een VZH-examen is niet samen met een IGP-hond uit te voeren in verband met de schotproef.
Uitkomst van de onbevangenheidstest.
a) Positieve houding van de hond = geslaagd.
- De hond is zelfverzekerd
- De hond is rustig, zelfverzekerd en opmerkzaam,
- De hond is levenslustig en opmerkzaam
- De hond is onbevangen en goedaardig.
b) Nog toe te laten grensgevallen = extra observeren.
- De hond is licht onzeker maar niet agressief, in het verloop van het examen
onbevangen,
- licht onstabiel maar in het verloop van het examen onbevangen.
c) Honden die niet toe te laten zijn op een examen.
- onzekere en schrikkerige honden die uitwijken van een persoon
- nerveus, agressieve, angstbijters.
- bijtende honden.
Identiteitscontrole:
UItvoeren van de identiteitscontrole.
Deze controle is een dwingend onderdeel van het examen. Dit kan gebeuren door Tat.nr. of de
chipcontrole. Honden zonder stamboom moeten geregistreerd zijn en een chip dragen.
De keurmeester dient op de officiële beoordelingsformulieren te bevestigen dat deze controle
werd uitgevoerd. Indien de Tat. niet leesbaar is moeten bijzondere kenmerken van de hond in het
hondenlogboek of het Internationaal paspoort worden aangebracht door de keurmeester.
De hond mag aan het examen deelnemen als kan worden aangetoond (bijvoorbeeld door een
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barcode in het inentingsboekje) dat de hond in Nederland van een chip is voorzien.
Mocht het Tat.nr. niet duidelijk zichtbaar zijn (bijvoorbeeld doordat het nummer niet te lezen is)
dan moeten de herkenbare tekens op de resultatenlijst worden opgenomen.
Geleiders welke de hond in het buitenland aangeschaft hebben, dienen er zorg voor te dragen dat
de controle kan worden uitgevoerd en dienen een werkzaam controle toestel ter beschikking te
stellen. Honden welke niet controleerbaar zijn kunnen niet aan de examens deelnemen.
Als de keurmeester geen chip kan vinden dan mag de geleider de chipcontrole zelf uitvoeren.
Als de chip is gevonden, wordt dit door de keurmeester gecontroleerd.
Het is verplicht dat de keurmeester de hond met een chipreader kan aanraken.
Schotschuwe honden
Wat wordt verstaan onder “de hond is schotschuw”.
Voorbeeld: de hond staat op bij het horen van een schot, toont zich angstig en loopt weg.
De hond laat een angstreactie zien.
Loopt met dezelfde signalen naar de geleider toe
Laat paniek/angst zien en probeert het terrein te verlaten of verlaat het terrein
Laat paniek/angst zien en snuffelt rond
Bij de beoordeling moet gelet worden of het gedrag een africhtingsfout is of dat opstaan etc. in
samenhang met het schot staat. In twijfelgevallen is de keurmeester verplicht eventuele
schotschuwheid
op de volgende wijze vast te stellen: De geleider wordt gevraagd zijn hond aan een
circa 2 meter lange riem aan te lijnen. Vervolgens wordt op een afstand van vijftien passen
nogmaals geschoten, waarbij de lijn door moet hangen.
Kwalificaties
De waardering van de getoonde prestaties wordt gegeven in kwalificaties en punten.
De kwalificatie en de daarbij behorende punten moeten een juist beeld van de oefening
weergeven.
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Puntentabel per oefening.
Bij de totaalbeoordeling van een afdeling mogen alleen hele punten worden gegeven.
Bij de aparte oefeningen kan daarentegen wel met deelpunten worden beoordeeld.
Als een keurmeester bij een eindtotaal reken technisch niet tot hele punten komt dan wordt het
eindtotaal telkens naar de totaalindruk van de oefening naar boven of naar beneden afgerond.
Om in een hoger examenonderdeel te mogen voorbrengen, is in ieder onderdeel tenminste de
beoordeling voldoende (70 % van het totaal) verplicht.
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Pakwerker: Richtlijnen.
A Richtlijnen voor het inzetten van Pakwerkers bij afd. C.
1. De richtlijnen en reglementen betreffende het pakwerk zijn tijdens de examens na te leven.
2. De pakwerker is gedurende afd. C de assistent van de keurmeester.
3. Voor de persoonlijke bescherming en om verzekeringstechnische redenen moet de pakwerker
tijdens trainingen, examens en wedstrijden, beschermende kledij dragen. (Vest, Broek, Bijtarm, enz.)
4. Het schoeisel van de PW moet aangepast zijn aan de omstandigheden.
5. Voor aanvang van afd. C krijgt de pakwerker richtlijnen van de keurmeester en moet deze
eerbiedigen.
6. Bij de ontwapening dient de pakwerker te werken op aanwijzing van de geleider voor zover het
examenreglement dit toestaat. Hij moet de geleider in de mogelijkheid laten om de hond, voor het
begin van het zij- en rugtransport, nogmaals in de basispositie te nemen.
7. Bij examens mag met één pakwerker gewerkt worden.
Eenmalig mag van pakwerker gewisseld worden als de pakwerker zelf deelnemer is aan het examen.
Bij grotere evenementen zoals bijvoorbeeld ABC-wedstrijden, kwalificatiewedstrijden,
kampioenschappen enz. zijn steeds twee A en/of B-pakwerkers verplicht. Een met de geleider in
huiselijke gemeenschap levende pakwerker mag tijdens alle evenementen ingezet worden.
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Basisregels voor de houding van de pakwerker bij examens en wedstrijden.
1. Algemeen
In het kader van een examen zal de africhting en voor zover mogelijk, de kwaliteit van de
voorgestelde honden (bijvoorbeeld. aanwezigheid van noodzakelijke driften, belastbaarheid,
zelfverzekerdheid en werklust) door de keurmeester beoordeeld worden.
De keurmeester kan slechts objectief beoordelen wat hij tijdens het examen, hoorbaar en zichtbaar,
vaststelt. Dit aspect en vooral het sportieve karakter van het examen (zoveel mogelijk dezelfde
omstandigheden voor alle deelnemers) vereist dat aan de keurmeester een gelijk beeld van het werk
voor alle honden wordt aangeboden.
Het wordt niet aan de willekeur van de pakwerker over gelaten, op welke manier de afd. C
uitgevoerd wordt. Veeleer heeft de pakwerker een aantal regels in acht te nemen.
De keurmeester dient gedurende de uitvoering van de diverse onderdelen van de examens, de
belangrijkste eigenschappen van afd. C te beoordelen.
Deze zijn, belastbaarheid, zelfverzekerdheid, driften, werklust en de kwaliteit van de beet.
Daarbij is ook de meer of minder krachtige beet van de hond te beoordelen.
Aangezien de kwaliteit van de beet beoordeeld moet worden, moet de hond van de pakwerker de
mogelijkheid krijgen om een goede beet te plaatsen. Als de belastbaarheid beoordeeld moet
worden moet, is het na te streven, dat passende belasting door de pakwerker wordt uitgevoerd.
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Aangezien de belastbaarheid beoordeeld moet worden, spreekt het voor zich dat de pakwerker de
hond de mogelijkheid moet bieden om een krachtige beet te kunnen tonen en een wezenlijke
dreiging moet uitoefenen. Belangrijk is dat de inzet van de pakwerker gelijk is voor alle honden
zodat de keurmeester in de gelegenheid is het werk van de honden correct te beoordelen.
2. Stellen en Aanblaffen
De pakwerker staat, voor de hond onzichtbaar, met licht gehoekte bijtarm, bewegingsloos en zonder
dreigende lichaamshouding, in het hem aangewezen verstek. De bijtarm dient daarbij als
lichaamsbescherming. Gedurende de bewaking en het aanblaffen houdt de pakwerker oogcontact
met de hond. Elke hulp door de pakwerker is verboden. De softstok wordt langs het been gehouden
en naar onder gericht.
3. Vluchtverhindering
De pakwerker verlaat op bevel van de geleider, in normale pas het verstek en stelt zich, op de door
de keurmeester vooraf aangewezen plaats, op (gemarkeerde plaats). De positie van de pakwerker
moet de geleider in staat stellen om zijn hond op een afstand van 5 passen en zijdelings van de
pakwerker af te leggen. (zijde van de bijtarm) De vluchtrichting, moet voor de geleider herkenbaar
zijn.
De pakwerker onderneemt, op aanwijzing van de keurmeester, in snelle en krachtige looppas een
vluchtpoging in rechte lijn zonder daarbij overdreven en ongecontroleerd te rennen.
De bijtarm wordt niet overdreven bewogen en de hond moet een optimale mogelijkheid krijgen om
in te bijten. De pakwerker mag zich tijdens de vlucht niet in de richting van de hond draaien.
Echter dient hij de hond in zijn blikveld te houden. Het wegtrekken van de bijtarm is niet toegestaan.
Heeft de hond ingebeten, dan loopt de pakwerker in rechte lijn verder en trekt gedurende het lopen
de bijtarm dicht tegen het lichaam.
De lengte van de vluchtpoging wordt door de keurmeester bepaald. Op aanwijzing van de
keurmeester staakt de pakwerker de vlucht. Wanneer de vluchtpoging met de vereiste dynamiek
wordt uitgevoerd, kan de keurmeester de oefening optimaal beoordelen.
Elke vorm van hulp van de pakwerker, zoals het overdreven aanbieden van de bijtarm, het lokken of
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op de broek slaan met de softstok bij aanvang of tijdens de vluchtpoging, het spanningsloos houden
van de bijtarm na het inbijten, het afzwakken van de dynamiek van de vlucht na de inbeet, het
zelfstandig instellen zonder de aanwijzing van de keurmeester af te wachten, enz. is verboden.
Voor het instellen zie punt 9 (geldt voor alle oefeningen).
4. Verdediging van de hond bij de overval in de bewakingsfase
Na een bewakingsfase onderneemt de pakwerker op aanwijzing van de keurmeester een overval
op de hond. Hierbij wordt de softstok met dreigende bewegingen ingezet zonder de hond te
raken.
Op hetzelfde ogenblik en zonder dat de bijtarm zijdelings beweegt, wordt frontaal op de hond in
gegaan. De bijtarm wordt hierbij tegen het lichaam gehouden. Heeft de hond ingebeten, dan dient
de pakwerker de hond zijdelings op te drijven. De pakwerker moet alle honden in dezelfde richting
drijven. Het wegdraaien van de pakwerker in de openingsfase is niet toegestaan.
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Daarbij dient de keurmeester zich zodanig op te stellen dat het hem mogelijk is om bij alle honden
de inbeet, de houding tijdens de belasting, de kwaliteit van de beet en de bewaking optimaal te
beoordelen. Drijven in de richting van de geleider, is niet toegestaan. Het lopen in de richting van
de hond is toegestaan.
De tests met de soft stok zijn bij alle honden op de schouders of de rug te geven. De
stokbelastingstests dienen bij alle honden dezelfde intensiviteit te hebben. Zij worden toegebracht
bij iedere oefening “overval vanuit de bewakingsfase”.
De 1ste stokslag komt na ca 4-5 stappen, de 2de stokslag opnieuw na 4-5 stappen. Na de 2de
stokslag dient de pakwerker nog ca 5 passen verder op te drijven met dreiging, maar zonder
stokslagen.
De keurmeester beslist over de duur van de belastingsfase. De pakwerker staakt op aanwijzing van
de keurmeester de overval. Indien de overval met de vereiste dynamiek wordt uitgevoerd, dan
heeft de keurmeester de optimale mogelijkheid om het werk van de hond correct naar waarde te
beoordelen.
Elke vorm van hulp zoals het aanbieden van de bijtarm, lokken of op de broek slaan voor aanvang
van de overval, spanningsloos gehouden bijtarm na het inbijten en tijdens de belastingsfase,
wijzigen van de intensiteit van de dreiging tijdens de belastingsfase en de stokslagen, zelfstandig
instellen zonder voorafgaande aanwijzing van de keurmeester bij blijken van te geringe
belastbaarheid
van de hond, is verboden. Voor het instellen zie punt 9.
8. Aanval van de Hond uit beweging
IGP-1: 30 meter, IGP-2: 40 meter, IGP-3: 50 meter,
In IGP-1 en IGP-2 blijft de pakwerker staan op het punt waar het 1e deel wordt beëindigd.
De geleider wordt aangewezen op welke plaats hij voor de volgende oefening moet gaan staan.
In IGP-3 verlaat de pakwerker op aanwijzing van de keurmeester het hem aangewezen verstek en
loopt, zonder zijn looppas te onderbreken, tot aan de middenlijn en valt hij, onder het uiten van
bedreigingen met de stem en dreigende bewegingen met de softstok, de geleider en de hond,
frontaal aan.
De hond dient met soepele arm te worden opgevangen. Bij het opvangen van de hond moet
indien nodig, het lichaam uitdraaien zodanig dat de snelheid van de hond opgevangen wordt
zonder hem te blokkeren. In geen geval mag de pakwerker de hond ontwijken. Heeft de hond
ingebeten dan begint de pakwerker met het opdrijven van de hond. Hierbij moet het overlopen
van de hond vermeden worden. De pakwerker moet alle honden in dezelfde richting opdrijven.
Daarbij dient de keurmeester zich zodanig op te stellen dat het hem mogelijk is om bij alle honden
de inbeet, de houding tijdens de belasting, de kwaliteit van de beet en de bewaking optimaal te
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beoordelen. Drijven in de richting van de geleider, is niet toegestaan.
De keurmeester beslist over de duur van de belastingfase. De pakwerker staakt op aanwijzing van
de keurmeester de aanval. Indien de aanval met de vereiste dynamiek wordt uitgevoerd, dan heeft
de keurmeester de optimale mogelijkheid om het werk van de hond correct naar waarde te
beoordelen. Elke vorm van hulp zoals het aanbieden van de bijtarm, lokken of op de broek slaan
voor aanvang van de aanval, spanningsloos gehouden bijtarm na het inbijten en tijdens de
belastingfase, wijzigen van de intensiteit van de dreiging tijdens de belastingfase en de stokslagen,
zelfstandig instellen zonder voorafgaande aanwijzing van de keurmeester bij blijken van te geringe
belastbaarheid van de hond, is verboden. Voor het instellen zie punt 9.
9. Instellen van de pakwerker
De houding van de pakwerker dient tijdens alle verdedigingsoefeningen zodanig te zijn dat de
keurmeester de kwaliteit van het bijten, het lossen en het bewaken van de hond optimaal
beoordelen kan. (nooit met de rug naar de keurmeester in stellen, oogcontact houden met de
keurmeester)
Na het afsluiten van een verdedigingsoefening is de weerstand tegen de hond te verkleinen en dient
de pakwerker zich zodanig in te stellen dat de bijtarm niet geblokkeerd wordt. De bijtarm wordt niet
hoog, gehoekt gehouden maar blijft in de positie die hij tijdens de afgesloten oefening had.
De softstok wordt, voor de hond onzichtbaar, zijdelings tegen het lichaam gehouden.
Voor het lossen wordt door de pakwerker geen enkele vorm van hulp gegeven. Na het lossen wordt
door de pakwerker oogcontact gehouden met de hond. Om de hond in het gezichtsveld te behouden
kan de pakwerker, tijdens de bewakingsfasen, zonder onverwachte bewegingen de hem
omcirkelende hond volgen.
10. Onzekerheid en falen van de hond
Een hond die bij een verdedigingsoefening niet inbijt of in een belastingfase de beet lost, dient door
de pakwerker verder te worden bedreigd tot de keurmeester de oefening afbreekt.
De pakwerker zal in een dergelijk geval, op geen enkele manier hulp verlenen aan de hond of het
gevecht beëindigen. Honden die niet lossen zullen in geen geval door de pakwerker met de softstok
beïnvloed worden. (tot lossen gebracht)
Honden die tijdens de bewakingsfasen neigen tot het verlaten van de pakwerker zullen door hem
niet beïnvloed worden om te blijven of terug te keren. De pakwerker heeft zich tijdens alle
onderdelen van de verdedigingsoefeningen conform het examenreglement actief of neutraal te
gedragen.
Stoot of bijt de hond tijdens de bewakingsfasen de pakwerker, dan zijn afweerbewegingen door de
Pakwerker te vermijden.
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