Speuren afdeling A
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Verleiding: alleen voor SpH- 1, SpH. 2 en IGP-SpH.:
De verleiding mag niet binnen 40 passen voor of na een hoek worden gelegd en mag het eerste of
laatste been niet doorkruisen.
De verleiding moet zo worden gelegd dat deze niet onder de 60 graden het spoor kan kruisen.
De hond mag het verleidingsspoor tekenen en onderzoeken zolang hij het spoor maar niet verlaat.
Als de hond de verleiding opgaat, en deze meer als een lijnlengte volgt, dan moet het speuren
worden afgebroken.
Opmerking: alleen voor SpH. 2 en IGP SpH.
Het is de geleider toegestaan na overleg met de keurmeester, het speuren kort te onderbreken als
hij van mening is dat hij zelf of zijn hond op grond van lichamelijke gesteldheid en de
weersomstandigheden, (bijv. extreme warmte) een korte pauze in te lassen. De genomen tijd voor
deze pauze gaat van de totaaltijd af die staat voor het uitwerken van het spoor.
Het is de geleider toegestaan tijdens een pauze of bij een voorwerp, de kop, ogen en neus van zijn
hond te reinigen. Daarvoor kan de geleider een natte doek, bijvoorbeeld een natte spons bij zich
dragen. Deze hulpmiddelen moeten voor het begin van het uitwerken van het spoor, aan de
keurmeester worden getoond. Verdere hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
Toegestane ondergrond
Als ondergrond voor sporen komen alle natuurlijke bodemgesteldheden zoals bijvoorbeeld weiland,
akker en bosgrond in aanmerking. Zichtsporen moeten zoveel als mogelijk worden vermeden.
Bij alle examenvormen is aanpassing aan het veld dat beschikbaar is mogelijk, ook het wisselen
van ondergrond en het oversteken van een weg.
Leggen van de sporen
De keurmeester of de spoorverantwoordelijke besluiten aan de hand van het ter beschikking
staande terrein het indelen en verloop van het spoor. Bij de programma’s SpH. 1, Sph. 2 en IGP
SpH. ontvangt de spoorlegger een schetst van de keurmeester of spoorverantwoordelijke.
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Op deze schets wordt aangegeven wat de bijzonderheden in het terrein zijn (bijvoorbeeld bomen,
hoogspanningsmasten, bebouwing enz.) De keurmeester of de spoorverantwoordelijke geeft de
spoorlegger aanwijzingen en heeft toezicht op het leggen van de sporen.
De sporen moeten verschillend van vorm zijn, hoeken en voorwerpen mogen niet bij ieder spoor
in dezelfde volgorde en afstand worden gelegd.
Het begin van het spoor moet door een piket zijn aangegeven die links naast het begin van het
spoor wordt neergezet. De spoorlegger blijft bij het begin van het spoor enige tijd stilstaan en
loopt dan op natuurlijke wijze in de hem aangewezen richting. Het spoor wordt in normale
natuurlijke pas gelegd.
Ook de hoeken worden op normale natuurlijke wijze gelegd waarbij geen open hoeken mogen
ontstaan, en de hond in de gelegenheid moet zijn om gelijkmatig te kunnen zoeken.
Een onderbreking van het spoor is niet toegestaan.
Hulp van de spoorlegger door onnatuurlijk te lopen, te schuifelen of het onderbreken van het leggen
van het spoor is op het gehele spoor niet toegestaan. Voorwerpen mogen niet binnen 20
passen voor of na een hoek worden gelegd en moeten op het spoor worden gelegd.
Na het leggen van het laatste voorwerp moet de spoorlegger nog minstens 10 passen in rechte
richting doorlopen. Tijdens het leggen van het spoor moet de geleider en zijn hond uit het zicht
zijn. De volgorde van het uitwerken door de deelnemers wordt na het leggen van het spoor in het
bijzijn van de keurmeester geloot.
Voorwerpen
Voorwerpen mogen qua kleur niet bijzonder van het terrein afwijken. De voorwerpen van de geleider
(IGP-V, IGP 1, SpH. V) of de spoorlegger ( IGP 2 en 3, SpH. 2, SpH. 3 en IGP Sph.) moeten voor
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het leggen van het spoor aan de keurmeester of de spoorverantwoordelijke worden getoond.
Er mogen alleen voorwerpen worden gebruikt door de spoorlegger (of geleider) die deze minstens
30 minuten bij zich heeft gedragen.
Op een spoor mogen alleen voorwerpen worden gebruikt die verschillend van materiaal zijn
(bijvoorbeeld leer, stof, hout). Bij selectiewedstrijden en SpH. sporen moeten de voorwerpen
worden genummerd. Deze nummers moeten overeenstemmen met het nummer van het spoor.
Verwijzen van de voorwerpen.
Het verwijzen mag zittend, liggend of staand worden uitgevoerd en dit mag ook door elkaar
worden getoond. De voorwerpen moeten zonder inwerking van de geleider overtuigend worden
verwezen. Na het verwijzen gaat de geleider naar zijn hond toe en toont het voorwerp aan de
keurmeester door dit op te steken. Dit kan zowel aan de linker of aan de rechterzijde van de hond
worden uitgevoerd.
De hond moet vanuit de ingenomen positie opnieuw worden aangezet. Het verwijzen moet recht
en in de zoekrichting worden getoond. Licht scheefliggen, zitten of staan bij het voorwerp is niet
foutief.
Het voorwerp moet direct voor of tussen de voorpoten van de hond liggen. Tot de hond opnieuw
wordt aangezet moet deze rustig in de verwijspositie blijven liggen. Voorwerpen die met sterke
hulp van de geleider gevonden worden, worden als overlopen beoordeeld.
Na het tonen van het voorwerp volgt een nieuwe aanzet op een commando voor zoeken.
Opnemen/apporteren
Als alternatief voor het verwijzen mag een voorwerp ook worden geapporteerd.
De hond mag na het apporteren blijven staan, gaan zitten of het voorwerp naar de geleider
brengen.
Foutief is het apporteren van het voorwerp en dan gaan liggen, van de hond evenals het verder
lopen met het voorwerp. Als de hond het voorwerp apporteert dan moet de geleider stil blijven
staan.
Het opnieuw aanzetten moet worden uitgevoerd op de plaats waar de geleider het voorwerp
afneemt van de hond.
Als een niet door de hond gevonden voorwerp ook door de spoorlegger niet kan worden
teruggevonden, dan wordt dit niet bestraft. Als er meerdere voorwerpen niet worden gevonden
moet de geleider een nieuw spoor worden aangeboden.
Als de geleider dit aanbod niet aanneemt, worden de niet gevonden voorwerpen als overlopen
beschouwd.
Deze regeling is niet voor IGP-1, IGP-V en SpH-V van toepassing. Als bij deze examens een
voorwerp niet door de hond of de hondengeleider op het eigen spoor wordt teruggevonden dan
worden deze beoordeeld als zijnde overlopen.
Zoeken met speurtuig of zonder lijn.
Speurlijn
De hond mag speuren aan een 10 meter lange lijn. De keurmeester moet voor het begin van het
speurwerk controleren op lijnlengte, de halsband en het speurtuig (op zijn laatst bij de
aanmelding).
Mechanische rollijnen zijn niet toegestaan. De speurlijn mag over de rug, zijdelings of tussen de
voorpoten/achterpoten worden bevestigd.
De lijn mag ook direct aan de niet op strop staande halsketting of aan de bevestigingsring van het
speurtuig (toegestaan zijn borst of Büttgertuig zonder toegevoegde lijnen) worden bevestigd.
Wordt er een Büttgertuig gebruikt dan mag de achterste riem niet achter de laatste ribbenboog
worden gedragen zodat er geen weke delen van de hond kunnen worden beschadigd.
De speurlijn mag als deze in de hand wordt gehouden, doorhangen maar er mag geen vermindering
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van de toegestane lengte tot de hond ontstaan. Het doorhangen van de speurlijn op de
grond is niet foutief.
Zoeken zonder lijn
Als een hond zoekt zonder lijn, dan moet een afstand van tenminste 10 meter tot aan de hond
worden aangehouden.
Melden/afmelden:
Na te zijn opgeroepen meldt de geleider zich met zijn speur gerede hond (de speurlijn moet geheel
uitgerold zijn en zijn vastgemaakt aan een eventueel speurtuig) in de basispositie bij de
keurmeester en geeft aan of de hond verwijst of opneemt.
Tot ongeveer twee meter van de aanzet mag de hond aan de korte lijn worden voorgebracht.
Voor het speuren, tijdens het aanzetten en op het gehele spoor is iedere vorm van dwang niet
toegestaan.
Op aanwijzing van de keurmeester wordt de hond naar de aanzet gebracht en aangezet.
Een kort halthouden van de hond voor de aanzet (ca. 2 meter) is toegestaan.
Op zijn laatst moet hier de speurlijn op de door de geleider gewenste positie (lijn aan halsband/speurtuig/tussen de voor/achterpoten) worden aangebracht.
Na het beëindigen van het speurwerk moeten de gevonden voorwerpen aan de keurmeester
worden getoond. Spelen of voertje geven na het verwijzen van het laatste voorwerp en het
afmelden en bekendmaken van de bereikte punten is niet toegestaan. Het afmelden van de hond
moet in de basispositie worden getoond. Daarna mag de meegenomen korte lijn weer aan de
halsketting worden vastgemaakt.
Aanzet/zoekwerk:
De aanzet moet met het commando “zoek” bij de speurpiket worden uitgevoerd. De geleider mag
bij het vertrek maximaal 3 keer verzoeken om de hond aan te zetten. Het tweede en derde
commando
leiden tot puntaftrek in de beoordeling van het eerste been.
De hond moet vervolgens met diepe neus het spoor opnemen en dit gelijkmatig en met een hoge
zoekintensiteit afzoeken. De snelheid waarmee de hond zoekt is geen criterium als de hond
overtuigend
en intensief werkt. De aanzet (ook bij het aanzetten na het vinden van de voorwerpen) moet bij
de hond worden uitgevoerd.
Een kleine speelruimte van de lijn moet voor de geleider mogelijk zijn. Voor de aanzet is geen tijd
vastgesteld, de keurmeester moet de intensiteit van het lucht opnemen beoordelen op het eerste
been.
Als de hond zich verstrikt in de speurlijn, zodanig dat verder zoeken wordt belemmerd, heeft de
geleider na toestemming van de keurmeester, de mogelijkheid om vanuit het einde van de
speurlijn, de hond af te leggen, de lijn los te maken en de hond aan het einde van de speurlijn
weer aan te zetten met het commando “zoek”. Hiervoor worden geen punten afgetrokken.
Alleen SpH. 1/SpH. 2/IGP SpH.:
Als de geleider de indruk heeft dat zijn hond het spoor niet correct heeft opgenomen dan staat het
hem vrij de hond eenmalig nogmaals aan te zetten. Dit is alleen toegestaan zolang de geleider nog
niet is meegelopen. Hiervoor volgt een puntenaftrek van – 4 punten.
Hoeken:
De HD moet de hoeken zeker uitwerken. Cirkelen op een hoek is foutief. Overtuigen zonder het
spoor te verlaten is niet fout. Na de hoek moet de HD in gelijkmatig tempo en met hoge intensiteit
verder werken.
In de omgeving van de hoeken moet de geleider de voorgeschreven afstand behouden.
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Hierbij hoeft hij het spoor niet te volgen. Het niet volgen van het spoorverloop is de geleider echter
alleen toegestaan als de hond de hoek uitgewerkt heeft en zich op het volgende been bevindt.
Belonen van de hond:
Het af en toe prijzen van de hond is in alle examenonderdelen, toegestaan behalve IGP3, SpH. 1,
Sph. 2 en IGP SpH. maar niet in de buurt van een hoek. Bij de voorwerpen kan de hond kort
beloond worden. Dit mag voor of na het opsteken van het voorwerp worden uitgevoerd.
Afbreken:
Als de hond het spoor verlaat en daarbij door de geleider wordt tegengehouden, volgt er een
aanwijzing van de keurmeester om de hond te volgen. Als bij een tweede aanwijzing dit niet wordt
opgevolgd dan wordt het speurwerk door de keurmeester afgebroken.
Als binnen de maximaal toegestane tijd, in het af te leggen examenonderdeel het einde van het
spoor niet is bereikt, dan wordt het spoor door de keurmeester afgebroken, behalve als bij de
examens SpH. 1, SpH. 2 en IGP SpH. de hond zich op het laatste been bevindt.
De tot aan het afbreken behaalde punten worden toegekend. Zoekt de hond niet (langdurig
treuzelen zonder te zoeken) dan kan het speuren ook worden afgebroken als de hond zich nog op het
spoor bevindt.
Gaat de hond gedurende het speuren door het los komen van wild in de jachtdrift, dan kan de
geleider proberen met het commando “af” de hond uit deze jachtdrift te halen.
Op aanwijzing van de keurmeester roept de geleider zijn hond met het commando “hier” bij zich
en probeert het speurwerk voort te zetten. Daarvoor is het commando “zoek” toegestaan.
Lukt dit niet dan moet de hond worden gediskwalificeerd. De beoordeling is dan: diskwalificatie
wegens ongehoorzaamheid.
Verdere beoordelingscriteria / werk van de keurmeester:
De beoordeling van de aparte benen van het spoor is te beoordelen met in acht name van lengte,
de moeilijkheidsgraad van het terrein, en de weersomstandigheden en wordt weergegeven in
kwalificaties.
De keurmeester moet de afstand tot de speurende hond zodanig kiezen dat de hond niet in zijn
speurwerk wordt gestoord.
In het bereik waarin de hond het recht heeft om te zoeken (10 meter cirkel om de hond en 10
meter cirkel voor het verdere verloop van het spoor) mag de hond noch door de spoorlegger noch
door de keurmeester worden gestoord. De keurmeester moet zodanig volgen dat hij niet alleen de
hond kan beoordelen maar ook de terreingesteldheid, mogelijke verleidingen en de factor tijd kan
meenemen in zijn beoordeling. Hij moet in zijn eindoordeel het totaalbeeld meenemen in zijn
beoordeling.
Tempowisseling (bijvoorbeeld versnellen van de hond met gelijkblijvende intensiteit, voor
en na de hoeken evenals na het verwijzen van de voorwerpen).
Africhtingsstand van de hond (bijvoorbeeld hectische aanzet, gedrukt, vermijdingsgedrag)
Niet toegelaten geleiderhulp
o Moeilijkheden in het uitwerken van het spoor door:
o Bodemgesteldheid (Gewas, zand, wisselen van ondergrond, mist)
o Windvlagen
o Wildsporen
o Weer (Hitte, Kou, Regen, Sneeuw)
o Temperatuurverandering
De keurmeester moet beoordelen met welke werklust, zekerheid of onzekerheid of intensiteit de
hond zijn werk uitvoert.
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Afwaardering:
Voor alle examenonderdelen
Onderbreekt de hond het speuren, en loopt de geleider niet naar zijn hond en volgt er een
nieuwe aanzet aan de lange lijn op commando “zoek” dan worden er 2 punten in mindering
gebracht. In SpH. 2/IGP-SpH -1 punt
Onderbreekt de hond het speuren en er volgt een nieuwe aanzet bij de hond met het
commando “zoek” –> -4 punten. In SpH. 2/IGP-SpH -2 punt
Treuzelen, behoefte doen op het spoor, cirkelen op de hoeken, voortdurende aanmoediging,
lijn- of verbale hulp tijdens het speuren of bij de voorwerpen.
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