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ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING 
TOT HET AANVRAGEN VAN EEN 
GG - EXAMEN EN -WEDSTRIJD 

1. AANVRAAG EXAMENS 
 
Aan een FHN GG - examen kan worden deelgenomen door honden met en zonder 
stamboom, inclusief kruisingen. Alle honden dienen voorzien te zijn van een 
identificatiechip. 
 
Honden met een schofthoogte tot 45 cm worden in het "Programma van Eisen" aangeduid 
als "kleine honden", honden met een schofthoogte van 45 cm of meer als grote honden. 
Kleine honden  met een schofthoogte tot en met 25 cm worden in sommige gevallen 
aangeduid als dwergrassen, waarvoor afzonderlijke eisen gelden. Bij twijfel aan de 
opgegeven schofthoogte is de keurmeester gerechtigd deze na te meten. 
 
Honden met gecoupeerde oren en/of staart, honden die zonder staart geboren zijn en 
honden waarvan de staart om medisch redenen gecoupeerd is kunnen deelnemen aan 
examens en wedstrijden, mits hiervoor via de “Regeling gecoupeerde honden”  een 
“Verklaring van geen Bezwaar” is aangevraagd . Zodra deze “Verklaring van geen 
Bezwaar”door de  FHN is afgegeven, kan worden ingeschreven voor een examen of 
wedstrijd. Zie voor de “Regeling gecoupeerde honden”de homepage van de FHN website. 
 
De instelling die een examen aanvraagt dient aangesloten te zijn bij de FHN voor de 
discipline GG. Een aanvraag voor een examen dient uiterlijk twee maanden voor de 
gewenste examendatum bij de FHN examen-coördinator te worden ingediend 
(examens@fhn.nl). Voor de aanvraag mag alleen het (online) formulier op de FHN website 
gebruikt worden. Dit aanvraagformulier is te vinden in het besloten deel van de FHN 
website. Hierop staan vermeld: 
• de voorkeurdatum (en eventuele alternatieven) en verdere algemene gegevens voor het 

examen  
• het vermoedelijke aantal deelnemers aan  het SHH examen en het vermoedelijke aantal 

deelnemers in de overige klassen (GGB tot en met GG3).  
 
Uit ervaring is geleerd, dat indien een hond te snel wordt aangemeld voor het Sociale 
Huishond (SHH) diploma of aan de verschillende opeenvolgende GG examens, dit negatief 
kan werken op het presteren van de combinatie. Om die reden is het raadzaam een hond 
pas na zes (6) maanden aan te melden voor het eerste  SHH examen van de combinatie. 
Tevens is er een pauze van minimaal zes (6) maanden raadzaam tussen twee 
opeenvolgende GG examens. Een uitzondering daarop is de pauze tussen het SHH diploma 
en het GGB examen. Hiervoor lijkt een pauze van minimaal drie (3) maanden 
aanvaardbaar. De pauze gaat pas in als de combinatie geslaagd is voor een examen. 
Herexamens mogen indien dat mogelijk is zelfs de volgende dag afgelegd worden. 
 
Aan de hand van de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens, bevestigt de FHN het 
examen en wijst de keurmeester(s) toe. De instelling is verplicht bij toewijzing van het 
examen minimaal voor het totale (vermoedelijke) aantal deelnemers, waarvoor het examen 
is aangevraagd, te betalen.  
 
Uiterlijk drie (3) weken voor het examen dient de aanvragende instelling alle 
deelnemers via het online aanvraagformulier in te schrijven. Voor elke combinatie 
begeleider/hond die voor het examen  niet in het bezit is van een inschrijvingsnummer,  
moet tevens een volledig ingevuld (online) aanmeldingsformulier worden aangemaakt. 
waarop de gegevens van de hond en de eigenaar zijn vermeld. Het totale aantal 
deelnemers dat wordt ingeschreven mag het toegestane maximum voor de toegewezen 
keurmeester(s) niet overschrijden (zie 1.1). 
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Na het insturen van het inschrijfformulier zijn geen mutaties meer mogelijk. Het 
verschuldigde examengeld dient tegelijk met het insturen van het inschrijfformulier te 
worden overgemaakt op de rekening van de FHN en uiterlijk drie (3) dagen daarna te zijn 
bijgeschreven.  
 
Op verzoeken om bepaalde keurmeester(s) een (proef)examen te laten afnemen, dan wel 
een bepaalde keurmeester niet te sturen, wordt door de FHN niet ingegaan. 
 
1.1 Aantal deelnemers 
 
Een keurmeester mag maximaal zestien (16) deelnemers keuren bij gemengde examen 
groepen. Bestaat de examengroep uitsluitend uit deelnemers, die opgaan voor het 
diploma sociale huishond (SHH diploma), dan is het maximum per keurmeester op 
twintig (20) deelnemers gesteld. Voor examens op maandag tot en met vrijdag zijn de 
maxima gesteld op tien (10) deelnemers voor uitsluitend sociale huishond examens en 
acht (8) deelnemers per keurmeester bij gemengde examen groepen. Het totale aantal 
deelnemers op een examen mag niet meer bedragen dan het hierboven genoemde aantal 
per keurmeester maal twee. Worden de genoemde maxima voor het aangevraagde 
examen overschreden, dan zal de examencoördinator twee keurmeesters voor het 
examen aanstellen. Het aantal deelnemers dient aangegeven te worden op het 
aanmeldingsformulier GG examens. Dit aantal zal bindend zijn wat het aantal 
keurmeesters betreft. Het is niet mogelijk om later het keurmeesteraantal te veranderen. 
Blijkt later dat er slechts een (1) keurmeester nodig is, terwijl er twee (2) keurmeesters 
zijn aangevraagd, dan zal dit financiële consequenties met zich meebrengen. Dit houdt 
tevens in dat het toevoegen van een extra keurmeester in het traject tussen aanvraag en 
definitieve opgave van het aantal deelnemers niet mogelijk is.   
 
Het minimum aantal deelnemers voor een examen is vijf (5), maar de instelling dient 
minimaal voor acht (8) deelnemers te betalen. Tussen de acht (8) en de zestien (16) 
deelnemers worden het aantal deelnemers in rekening gebracht welke vermeld staan op 
het bevestigingsformulier wat door de examencoördinator wordt toegezonden. Blijkt uit 
de examenaanvraag dat er een tweede keurmeester nodig is, dan dient er voor minimaal 
zestien (16) deelnemers betaald te worden, ook als  het aantal examenkandidaten op de 
definitieve examenaanvraag lager dan zestien (16) is geworden. Boven de zestien (16) 
deelnemers worden het totaal aantal deelnemers in rekening gebracht.  
 
Indien voor een bepaalde oefening niet het voor die oefening vereiste aantal deelnemers 
aanwezig is, mag gebruik gemaakt worden van “stand-in” honden. Deze honden dienen 
vóór de aanvang van het examen minimaal in het bezit te zijn van het diploma SHH en de 
oefening uit te voeren zoals in reglementen omschreven. 
 
1.2 Proefexamen 
  
Een instelling kan, voorafgaande aan het eerste examen voor die instelling, een 
proefexamen aanvragen. Dit moet direct kenbaar gemaakt worden bij de aanvraag van 
het examen. Het proefexamen moet minimaal twee weken voor het examen worden 
gehouden. Het proefexamen wordt afgenomen door de keurmeester die ook het examen 
afneemt. Wanneer het examen binnen een termijn van zes weken na het proefexamen 
wordt gehouden wordt 50 % van de kosten van het proefexamen in mindering gebracht 
op het verschuldigde examengeld. 
 
1.3 Individuele aanvragers 
 
Aanvragers, die trainen bij een bij de FHN voor GG aangesloten instelling die zelf geen 
examen kan organiseren, kunnen aansluiting zoeken bij een groep, waarvan het aantal 
deelnemers extra deelname toelaat. Ook kan een instelling hiertoe besluiten voor groepen, 
die minder dan het minimum aantal deelnemers tellen of wanneer de instelling niet over 
een examenterrein beschikt dat aan de eisen voldoet. Wanneer op deze manier bij een 
andere instelling examen wordt gedaan, worden de toegevoegde deelnemers beschouwd als 
deelnemers van de instelling die het examen aanvraagt. Zij dienen minstens twee maal 
kosteloos bij de instelling waar zij mee zullen doen, mee te oefenen, mede om te 
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beoordelen of de betreffende deelnemers in de groep passen. Deze instelling dient daarop 
alle verdere formaliteiten, die voor het afleggen van het (proef)examen nodig zijn, voor de 
toegevoegde deelnemers te verzorgen (inschrijfformulieren, betalingen, etc.). 
 
1.4 De keurmeester 
  
Aan de aanvragende instelling wordt minimaal veertien (14) dagen voor het examen 
kenbaar gemaakt welke keurmeester het examen zal afnemen. De aanvrager van de 
groep op wiens terrein een (proef)examen gehouden wordt, dient tijdig contact op te 
nemen met de keurmeester over de wijze waarop deze het terrein kan bereiken, de 
aanvangstijd, het aantal deelnemers en, desgewenst, de groepsindeling. Zo nodig dient 
hij zorg te dragen voor het vervoer van de keurmeester tussen een openbaar 
vervoermiddel en het terrein v.v. De aanvragende instelling moet zelf zorg dragen voor 
draagnummers van de examenkandidaten. Tevens zorgt deze voor een ter zake kundige 
ringmeester, die tijdens het examen de aanwijzingen aan de begeleiders geeft. 
 
 
2. KOSTEN 
 
Voor het afnemen van (proef)examens brengt de FHN kosten in rekening. Voor de hoogte 
van deze kosten wordt verwezen naar "de tarievenlijst" welke te vinden is op de FHN 
website onder het hoofd “Over FHN”.  
 
Bij afgelasten van het examen ter plaatse door de keurmeester wegens slechte 
weersomstandigheden of wegens andere vormen van overmacht, zijn voor de op het 
inschrijfformulier vermelde deelnemers voor een volgend examen alleen de onkosten 
verschuldigd welke de keurmeester van de FHN vergoed heeft gekregen. Bij afgelasten door 
de aanvrager wegens slechte weersomstandigheden, of om andere geldige redenen die 
eerder afgelasten onmogelijk maakten, zijn de op de deelnemerslijst vermelde deelnemers 
geen kosten meer verschuldigd voor een volgend examen, mits de keurmeester betreffende 
het afgelasten vóór zijn vertrek van  huis naar het examenterrein bericht heeft ontvangen.  
 
De deelnemerslijst voor het vervangende examen mag alleen in die zin gewijzigd worden, 
dat deelnemers kunnen worden toegevoegd. Nieuw toe te voegen deelnemers moeten tijdig 
(d.w.z. twee weken vóór het examen) bij de FHN worden aangemeld en ingeschreven. Zij 
betalen de volledige deelnamekosten. 
 
 
3. EXAMENTERREIN 
 
De minimum afmetingen van een examen- c.q. wedstrijdterrein (eventueel zaal) dienen 25 
x 40 meter te bedragen. Voor wedstrijden dient het terrein van 25 x 40 meter te zijn 
afgezet met lint met daar omheen een uitloopruimte van minimaal 2 meter. Er dient 
gelegenheid te zijn om de begeleiders van de deelnemende honden buiten het gezichtsveld 
van de honden te brengen op een afstand van tenminste 20 meter. Voorts dient er 
gelegenheid te zijn om te schuilen bij slechte weersomstandigheden. Indien deze 
schuilgelegenheid niet tevens ruimte biedt aan de keurmeester om daar na afloop van het 
examen de puntenberekening uit te voeren en de uitslag bekend te maken, eventueel 
gevolgd door een nabespreking, dan dient gezorgd te worden voor een ruimte in de naaste 
omgeving die hiervoor wel geschikt is.  
Op of bij het terrein dient een toilet aanwezig te zijn. Indien bij slechte 
weersomstandigheden geen gelegenheid bestaat om uit te wijken naar een overdekte 
ruimte van voldoende afmetingen, kan de keurmeester, voor of tijdens het examen, 
besluiten het examen af te gelasten. In dat geval zijn voor een volgend examen de 
volledige examenkosten verschuldigd. 
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4. MATERIALEN 
 
De voor de oefeningen benodigde materialen moeten op het terrein aanwezig zijn. Op het 
terrein of de gebruikte attributen mogen geen extra kenmerken of markeringen zijn 
aangebracht. Indien de benodigde materialen niet of niet in de voorgeschreven uitvoering 
aanwezig zijn, zal de keurmeester het examen afgelasten. Voor een herhaling van het 
examen zijn dan de volledige examenkosten verschuldigd. 
 
4.1 Pylonen 
 
Wanneer in de oefeningen één of meer pylonen worden gebruikt mogen deze maximaal 
30 cm hoog zijn, van boven open en van goede kwaliteit.  
 
4.2 Halve bollen 
 
De benodigde halve bollen voor de desbetreffende oefeningen dienen een doorsnede te 
hebben van +/- 20 cm. Er zijn maximaal drie (3) halve bollen nodig. 
 
4.3 Palen 
 
De 6 palen t.b.v. de slalom dienen los plaatsbare (prik)palen te zijn. Deze palen moeten 
minimaal 75 cm hoog zijn. 
  
4.4 Hoogtesprong 
 
De hoogtesprong is een gesloten hindernis zonder zijvleugels. De hoogte moet instelbaar 
zijn op hoogtes van 10, 25, 30, 45 en 60 cm. De breedte moet minimaal 1 en maximaal 
1,50 
meter zijn. De staanders dienen minimaal 1,20 meter hoog te zijn. Voor dwergrassen is 
de vereiste examenhoogte van de hindernis 25 cm, voor kleine honden 45 cm en voor 
grote honden 60 cm. 
 
Op examens is dispensatie voor de spronghoogte toegestaan, mits de begeleider op het 
examen een door een dierenarts medische verklaring kan overleggen aan de 
keurmeester, waarop het dispensatieverzoek op gestoeld is. De examenhoogte wordt dan 
voor grote honden 45 cm, voor kleine honden 30 cm en voor dwergrassen 10 cm.  
  
4.5 Apporteerblokken 
 
Een apporteerblok (“het apport”) is van hout of van kunststof met een gewicht van 
minimaal 450 gram voor grote honden, minimaal 175 gram voor kleine honden en 
minimaal 85 gram voor dwergrassen. De deelnemers dienen hun eigen apporteerblok 
mee te nemen. Bij de oefening apport met richting zijn per hoogteklasse in het GG2 twee 
(2) apporteerblokken en in het GG3 drie (3) apporteerblokken van het juiste gewicht 
nodig, welke beschikbaar worden gesteld door de instelling 
 
Bij de apporteeroefening, oefening 8 GGB, oefening 10 GG1, oefening 7 GG2 is het 
gebruik van een apporteerdummy toegestaan. Deze moet echter wel aan het minimum 
gewicht van het apporteerblok voldoen. 
 
Bij de apporteeroefening over de hindernis in het GG3 wordt verwacht, dat de hond een 
vreemd voorwerp apporteert. Dit voorwerp is de keuze van de keurmeester. Het 
apporteervoorwerp mag niet van ijzer, glas of voedsel zijn, moet apporteerbaar en 
tevens dier- en mensvriendelijk zijn. Tevens moet het voldoende massa hebben om over 
de vereiste afstand weggegooid te worden. De oefening moet met dit voorwerp zonder 
gevaar door alle deelnemende honden uitgevoerd kunnen worden. 
 
Het is niet toegestaan om een apporteerblok of dummy te gebruiken, welke met een 
ander materiaal omwikkeld zijn. 
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4.6 Sorteer- en verwijsbenodigdheden 
 
Voor deze oefeningen worden gelijksoortige houten stokjes gebruikt, die een lengte van 
ongeveer 20 cm en een doorsnede van ongeveer 25 mm hebben. Deze stokjes dienen 
voor het examen met een neutrale geur aan de keurmeester beschikbaar worden 
gesteld. Een (barbecue)tang of iets dergelijks, om te voorkomen dat de stokjes 
vroegtijdig van een ongewenste geur worden voorzien, wordt eveneens aan de 
keurmeester beschikbaar gesteld. Omdat stokjes die door een hond besmeurd worden 
vervangen moeten worden, moet er in principe voor elke deelnemer een volledige set 
stokjes beschikbaar zijn. 
 
In zowel het GG2 als het GG3 examen wordt van de hond verwacht een stokje met een 
vreemde geur te sorteren. Deze geur wordt de hond aangeboden door een doekje te 
laten beruiken met deze vreemde geur. Deze doekjes, met een minimale afmeting van 
ongeveer 15 bij 15 cm, dienen eveneens met een neutrale geur voor de aanvang van het 
examen aan de keurmeester te worden aangeboden. Het aantal stokjes en doekjes moet 
minimaal gelijk zijn aan het totale aantal examenkandidaten GG2 en GG3, omdat voor 
iedere hond zowel een schoon stokje als een schoon doekje wordt gebruikt.  
 
Om tijdens een examen alle kandidaten een gelijke kans te geven, moeten zowel de 
stokjes als de doekjes de omgevingstemperatuur hebben aangenomen bij de aanvang 
van het examen. 
 
Tabel van minimale benodigde materialen per GG niveau 
 
Materialen (min. aantal) GGB GG1 GG2 GG3 
Pylonen   6 8 
Palen   6  
Halve bollen   3 3 
Apporteerblok individueel 1 1 1  
Apporteerblokken instelling   2 3 
Apporteervoorwerp *    1 
Hoogtesprong  1 1 1 
Sorteerstok (per deelnemer)  5+1** 5+1** 4+1** 
Doekjes voor het sorteren   *** *** 
Verwijsstok (per deelnemer)   1 1 
(Barbecue)tang  1 1 1 
 
 
*    van een GG3 hond wordt een apport over de hoogtesprong verwacht met een 

vreemd voorwerp. Het voorwerp is de keuze van de keurmeester. 
**    Er moeten voldoende stokjes met een neutrale geur zijn om besmeurde stokjes te 

vervangen. Dit betekent dat in principe voor elke deelnemer het volledige aantal 
stokjes beschikbaar moet zijn. 

*** het aantal doekjes moet minimaal gelijk zijn aan het totale aantal 
examenkandidaten GG2 en GG3. 

 

5. DIPLOMA  
 
De keurmeester draagt zorg voor de aanwezigheid van beoordelingsformulieren op de 
dag van het examen. 
Direct na het examen wordt de uitslag door de keurmeester bekend gemaakt en worden 
de puntenlijsten uitgereikt. De deelnemers die geslaagd zijn, ontvangen het behaalde 
diploma via de organiserende instelling uiterlijk twee weken na de examendatum. Indien 
men het op prijs stelt dat het behalen van het GG of sociale huishond diploma in het 
rashondenlogboek of het werkboekje voor rasloze honden wordt vermeld, dan dient men dit 
direct na het examen door de keurmeester te laten bijschrijven.  
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6.  ALGEMENE BEPALINGEN GG 
 
6.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester. Is de 

organiserende instelling of deelnemer het niet eens met de beslissing van de 
keurmeester, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen schriftelijk bezwaar in te 
dienen, overeenkomstig de geschillenregeling in het Huishoudelijk Reglement van de 
Federatie Hondensport Nederland. 

6.2 De begeleiders van de deelnemende honden zijn aansprakelijk voor alle schade, die 
door hen of de door hen geleide honden wordt aangericht. Tevens moeten zij zich 
houden aan de regels van de terreinbeheerder. 

6.3 In principe vinden (proef-) examens plaats op zaterdag of zondag. In overleg met de 
keurmeester kunnen andere dagen worden afgesproken. Hiervoor gelden andere 
tarieven en maximum aantallen deelnemers.  

6.4 Waar in deze "Algemene Bepalingen" en het "Programma van Eisen" gesproken wordt 
van examen, geldt dit evenzeer voor wedstrijden, tenzij uitdrukkelijk is vermeld, dat 
voor een wedstrijd andere bepalingen gelden. De keurmeester heeft de vrijheid om de 
oefeningen tijdens een wedstrijd te verzwaren door bijvoorbeeld afleidingen te creëren 
of door de volgorde van de oefeningen te wijzigen. Een dergelijke verzwaring zal voor 
alle deelnemers van vergelijkbare zwaarte zijn.  

6.5 Bij voldoende deelname kan de organisatie in overleg met de keurmeester de groep in 
tweeën splitsen en deze subgroepen op verschillende tijdstippen oproepen.  

6.6 Waar in deze "Algemene Bepalingen" en het "Programma van Eisen" gesproken 
wordt van deelnemer wordt bedoeld de combinatie van begeleider en hond. 

6.7 De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht. Op het 
examenterrein mag de hond alleen een niet slippende leren of stoffen halsband om 
de nek dragen. De keurmeester kan hiervan afwijken (bijv. een borsttuig toestaan) 
in geval van medische indicatie, mits dit vóór de aanvang van het examen wordt 
voorgelegd. In de reglementen Gedrag en Gehoorzaamheid wordt kortheidshalve 
verwezen naar de "halsband". Het bezit of gebruik van andere dan bovengenoemde 
halsbanden is op en rond het examenterrein verboden en leidt tot uitsluiting van het 
examen.  

6.8 Voordat een deelnemer mee kan doen aan een wedstrijd of examen, dient de hond 
te worden gecontroleerd op het juiste chipnummer. Tijdens het uitlezen van de chip 
moet de hond in de zitpositie zodat de keurmeester de chipreader over de rug van 
de hond kan bewegen. Indien de hond de zitpositie niet kan aanhouden zonder bv 
een brok voor de neus (mag enkel bij het SHH examen) of door de eigenaar kort 
vastgehouden moet worden (is bij alle examens toegestaan) leidt dit tot punten-
aftrek bij de oefening “Omgang geleider - hond” in de verschillende examens. 
Indien een hond erg angstig reageert op het uitlezen van de chip mag de 
instructeur dit doen. Bij agressie is de hond uitgesloten van examen en moet 
doorverwezen worden naar een gediplomeerde gedragstherapeut. 

6.9 Het examen begint als de deelnemers het examenterrein betreden en eindigt wanneer 
zij het weer verlaten hebben. De keurmeester stelt voor de aanvang van het examen 
het te lopen parcours vast en bepaalt de wijze waarop het (proef)examen wordt 
afgenomen. Elke oefening vangt aan op een door de keurmeester aangewezen plaats, 
die per oefening verschillend kan zijn. 

6.10 Ongeoorloofd taalgebruik en/of gedrag van een begeleider leidt tot uitsluiting van 
verdere deelname aan het examen. 

6.11 Tijdens de oefeningen mag de begeleider geen voedsel, speeltjes o.i.d. bij zich 
dragen. Overtreding van deze regel leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan 
het examen. 

6.12 Van de deelnemers en andere aanwezigen wordt verwacht de aanwijzingen van de 
keurmeester en/of de ringmeester op te volgen. Waar in de "Algemene Bepalingen" 
en het "Programma van Eisen" wordt gesproken over "een aanwijzing van de 
keurmeester", kan deze aanwijzing door de keurmeester worden gedelegeerd aan de 
ringmeester. De ringmeester, die voor het examen is aangewezen, dient volgens de 
normen en aanwijzingen van de keurmeester te werken. De keurmeester kan elk 
moment van het examen de ringmeester, indien deze niet volgens de normen en 
aanwijzingen van de keurmeester werkt, laten vervangen.  
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6.13 Waar gesproken wordt van "zitpositie", dient de hond deze positie in te nemen vlak 
links (links of rechts bij sociale huishond) naast de begeleider, met hetzelfde front 
als deze, en met de kop ter hoogte van diens linkerbeen (linker- of rechterbeen bij 
sociale huishond- SHH). 

6.14 Waar gesproken wordt van "voorpositie", dient de hond recht vóór de begeleider te 
gaan zitten met het front naar hem toegewend, zodanig dat deze of de riem kan 
aan doen of een apport of een sorteer/verwijsstokje kan aannemen zonder zich te 
hoeven verplaatsen.  

6.15 Waar gesproken wordt van "in linie", wordt bedoeld dat de deelnemers in een 
rechte lijn met het zelfde front staan opgesteld met een onderlinge afstand van 
ongeveer twee (2) meter. De honden moeten de zitpositie hebben aangenomen.  

6.16 Als commando gelden niet alleen mondelinge commando's, maar ook fluitsignalen of 
andere geluiden en niet voor de oefening noodzakelijke bewegingen. Dit ter 
beoordeling van de keurmeester. Het noemen van de naam van de hond, direct 
voorafgaand aan een commando, is toegestaan.  

6.17 De hond moet gedurende het examen voldoende appel bezitten en mag dus niet uit 
zichzelf een gegeven commando opheffen. Geeft de hond aan een gegeven 
commando geen of slechts gedeeltelijk gevolg of anticipeert hij op een commando, 
dan heeft dit, afhankelijk van de mate waarin dit gebeurt, puntenaftrek tot gevolg. Dit 
wordt tot uitdrukking gebracht in de waardering van de betreffende oefening. Tevens 
leidt dit tot puntenaftrek bij oefening 9 (GGB), 11 (GG1), 12 (GG2) of 12 (GG3). 

6.18 Ook het geven van meerdere commando’s voor zover deze bij de betreffende oefening 
(zie "Programma van Eisen") niet zijn toegestaan, heeft puntenaftrek tot gevolg. 
Indien de omschrijving van de oefening niet anders aangeeft dient de begeleider zelf 
te bepalen of en wanneer hij een extra commando wil geven, d.w.z. of en wanneer hij 
dit nodig acht, om te voorkomen dat een eerder gegeven commando door de hond 
wordt opgeheven of dat deze daaraan geen of slechts gedeeltelijk gevolg geeft. De 
keurmeester geeft hiervoor in de regel geen aanwijzing aan de begeleider, doch de 
keurmeester mag van deze regel afwijken als hij dit noodzakelijk acht. 

6.19 Bij examens moet voor bepaalde oefeningen minimaal het aantal punten worden 
behaald dat in het "Programma van Eisen" is vermeld. Indien een deelnemer op 
enigerlei tijdstip tijdens een examen niet meer aan deze voorwaarde voldoet c.q. kan 
voldoen, kan hij van verdere deelname aan het examen worden uitgesloten.  

6.20 Loopse teven kunnen wel examen afleggen, echter pas nadat alle andere deelnemers 
het examen volledig hebben afgewerkt en er tenminste vier (4) honden zijn ter 
assistentie bij de oefeningen waarbij de aanwezigheid van meerdere deelnemers op 
het terrein noodzakelijk is. Deze honden moeten voldoen aan de eisen voor stand-in 
honden (zie par. 1.1). Tot op het tijdstip dat de loopse teef aan de beurt is dient deze 
noodzakelijk buiten zicht en reuk van de andere deelnemende honden te blijven.  

6.21 Bevuilt de hond tijdens een oefening het examenterrein, dan leidt dit tot een 
puntenaftrek van 2 punten voor de betreffende oefening (bij Sociale Huishond één 
kwalificatie lager en maximaal een voldoende voor de betreffende oefening). Bevuilt 
een hond het terrein tijdens het examen, maar tussen twee oefeningen, dan leidt dit 
tot 2 punten aftrek bij oefening 9 (GGB), 11 (GG1) dan wel oefening 3 (GG2). 
Bevuilen van het examenterrein tijdens een GG3 examen leidt tot uitsluiting van 
verdere deelname aan het examen.  

6.22 Een begeleider mag tijdens een examen of wedstrijd maximaal twee (2) honden voor 
brengen. De organisatie rond het tijdig voorbrengen van deze honden is de 
verantwoordelijkheid van de begeleider, uiteraard in samenspraak met de 
keurmeester.   

 
NB. Deze 22 bepalingen gelden voor zover van toepassing ook voor kwalificatie- of ander 

soort wedstrijden georganiseerd door de FHN. 
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7. WEDSTRIJDEN 
 
7.1 In alle gevallen waarin dit reglement met betrekking tot wedstrijden niet voorziet, 

beslist de GG-coördinator. 
7.2 Voor het deelnemen aan wedstrijden is een FHN startlicentie verplicht. Deze wordt op 

verzoek tegen een kleine vergoeding verstrekt, wanneer men minimaal in het bezit is 
van een SHH diploma van de FHN. De startlicentie is geldig tot en met 31 december 
van het jaar waarvoor deze is afgegeven. De startlicentie is gekoppeld aan de hond en 
wordt op naam gesteld van degene die met de hond het betreffende diploma heeft 
behaald. Het is toegestaan dat een ander dan degene op wiens naam de startlicentie 
staat als geleider optreedt, maar inschrijving dient te gebeuren onder de naam die op 
de startlicentie staat. De vervanger moet alle oefeningen met de hond lopen. 

7.3 Op de startlicentie staat de hoogste klasse aangegeven waarvoor met de hond een 
diploma behaald is op het moment dat de startlicentie wordt afgegeven (bij verlenging 
dus het diploma dat de hond op 1 januari van het jaar heeft). Deelname is mogelijk in 
de klasse waarvoor men een diploma heeft behaald of in de eerst hogere klasse. 

7.4 Wedstrijden kunnen worden afgelast wegens weersomstandigheden of andere 
situaties van overmacht, maar niet wegens een te laag aantal deelnemers.  

7.5 Bij een wedstrijd worden per klasse drie prijzen uitgereikt (1e, 2e en 3e plaats). 
Zijn in een klasse minder dan drie deelnemers ingeschreven, dan wordt voor die 
klasse geen prijs uitgereikt. Tevens ontvangt iedere deelnemer een beoordelingslijst 
waarop per oefening de behaalde punten vermeld zijn. 

7.6 Bepalingen en eisen voor het examen zijn, voor zover zij niet met het bovenstaande in 
tegenspraak zijn, eveneens van toepassing op kwalificatiewedstrijden. 

7.7 Een kwalificatiewedstrijd kan in hoge uitzondering door één keurmeester gekeurd 
worden, indien er niet meer dan 20 deelnemers zijn. Bij 20 tot 40 deelnemers wordt 
door twee keurmeesters gekeurd, bij 40 tot 60 deelnemers door drie keurmeesters, 
enzovoort. In geval door meerdere keurmeesters wordt gekeurd, wordt elke 
oefening steeds door dezelfde keurmeester gekeurd. Wie welke oefening zal keuren 
en in welke volgorde het programma zal worden afgewerkt, bepalen de 
keurmeesters in onderling overleg. Het is hierbij toegestaan dat de volgorde voor de 
verschillende deelnemers niet dezelfde is, zodat de keurmeesters gelijktijdig kunnen 
keuren.  

7.8 Een (kwalificatie)wedstrijd bestaat uit vier (4) delen. Het A, B en C deel bevatten op 
alle wedstrijden de stof zoals die voor elke klasse  is omgeschreven in het 
"Programma van Eisen". De volgorde van de oefeningen uit de delen A, B en C  en de 
volgorde van de delen kunnen per wedstrijd variëren. Het vierde deel (deel D), is een 
oefening waarin een combinatie van minimaal twee (2) en maximaal  vier (4) 
oefeningen uit het GG reglement is gemaakt. In deze oefening mogen oefeningen 
worden opgenomen uit lagere categorieën. Het is tijdens de oefeningen in een GG- 
proef toegestaan de honden meerdere vreemde voorwerpen te laten apporteren. De 
oefening in dit werkproefdeel kan per kwalificatie verschillen en wordt pas op de 
wedstrijd bekend gemaakt. Tijdens wedstrijden is de som van de delen A, B en C 
altijd gelijk aan het maximale puntenaantal zoals dat vermeld is in het "Programma 
van Eisen" voor de desbetreffende klasse. Voor deel D kunnen in het GGB maximaal 
65 punten behaald worden. Deze maximale punten zijn respectievelijk 80, 85 en 95 
punten in het GG1, GG2 en GG3.   

 7.9 Bij kwalificatiewedstrijden bestaat de mogelijkheid examen af te leggen in de 
eerstvolgende hogere klasse dan waarvoor de startlicentie is afgegeven. Behaalt een 
deelnemer bij een kwalificatiewedstrijd en zowel de verplichte voldoendes als het 
minimaal vereiste aantal punten voor die hogere klasse, dan zal door de FHN als 
bewijs een diploma, gelijk aan dat van de examens, worden uitgereikt. Op dit 
diploma wordt het aantal punten vermeld dat gelijk is in de som van de delen A,B 
en C. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. Het aantal pogingen om op deze 
wijze een hoger diploma te behalen wordt niet opgelegd. 

7.10 De GG- coördinator zal het behalen van diploma’s direct verwerken in de startlicentie 
database, wat inhoud dat alle competitieresultaten behaalt in de lagere klasse 
komen te vervallen. Het resultaat van de wedstrijd waarin het diploma behaalt is in 
de hogere klasse, telt direct mee in de competitie van die hogere klasse.  
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7.11 Eindigen bij een kwalificatiewedstrijd meerdere deelnemers met een gelijk 
puntentotaal, dan is de plaatsing afhankelijk van het behaalde puntenaantal voor de 
oefening "omgang begeleider/hond" (oefening 9 bij GGB, 11 bij GG1, 12 bij GG2 en 
12 bij GG3). Is zo nog geen beslissing mogelijk, dan is het behaalde puntenaantal 
voor de oefening "los volgen" (oefening 4 bij GGB, 5 bij GG1, 3 bij GG2 en GG3) 
beslissend. Is hierna nog geen winnaar vastgesteld, dan wordt de deelnemer met de 
jongste hond tot winnaar uitgeroepen.  

7.12 Jaarlijks wordt per GG –klasse een competitie bijgehouden, welke afgesloten wordt 
met een Finale dag. De winnaar van deze competitie mag zich kampioen noemen 
van de desbetreffende GG – klasse noemen. Alle resultaten van de deelnemers aan  
kwalificatiewedstrijden worden opgenomen in de competitiestand. Om uit genodigd 
te worden voor de Finale dag zullen het aantal gelopen kwalificatiewedstrijden en de 
resultaten daarvan moeten voldoen aan de volgende criteria: 

 a. de deelnemer moet aan de helft van de kwalificatiewedstrijden minus één hebben 
deelgenomen 

 b. het aantal punten moet minimaal 60 % van het maximaal te behalen punten 
aantal van de klasse zijn. Maw. voor het GGB, GG1, GG2 en GG3 zijn respectievelijk 
min. 153, 192, 207 en 225 punten nodig. 
De resultaten van de kwalificatiewedstrijden worden per deelnemer op geteld, 
hetgeen een tussenstand oplevert. De resultaten worden pas aan de 
competitiestand toegevoegd als men in het bezit is van het diploma voor de klasse 
waarin men deelgenomen heeft. Zodra het diploma behaald is worden ook de 
eerder behaalde competitiepunten aan het totaal van de combinatie toegevoegd. 
Aan de hand van de tussenstand na de laatste kwalificatiewedstrijd zal de GG 
coördinator de deelnemers aan de Finale dag uitnodigen. De plaatsing van de 
deelnemers wordt bepaald door de som van de tussenstand en tweemaal het 
punten aantal behaald op de Finale dag. Bij gelijke stand is het resultaat van de 
Finale dag doorslaggevend en wel volgens de plaatsingsregels als omschreven in 
par. 7.11 van dit reglement. 

7.13 Een deelnemer die bij minstens vier achtereenvolgende wedstrijden minder dan 
40% van het maximum aantal punten haalt, kan verzoeken om (tussentijds) 
degradatie naar een lagere klasse. Het (originele) door de FHN uitgereikte diploma 
dient te worden ingeleverd bij dit verzoek. 

7.14 Eénmaal per jaar wordt een Finale dag georganiseerd. Gegevens betreffende plaats, 
tijdstip en aanmelding worden tijdig tevoren bekend gemaakt door de FHN.  

7.15 Voor de Finale dag worden de deelnemers uitgenodigd door de GG coördinator. 
Voor elke klasse worden de beste 10 deelnemers van de competitie uitgenodigd. 
Zijn er 10 of meer, maar minder dan 20 deelnemers geplaatst voor de competitie, 
dan wordt de eerste (beste) helft (naar boven afgerond) van de geplaatste 
deelnemers uitgenodigd. Zijn er minder dan 10 deelnemers geplaatst, dan worden 
maximaal de beste vijf van de geplaatste deelnemers uitgenodigd. 

7.16 Op deze Finale dag  wordt iedere deelnemer gelijktijdig door meerdere keurmeesters 
beoordeeld. Deze stellen onafhankelijk van elkaar de punten vast, waarna een 
rekenkundig gemiddelde hiervan het definitieve puntenaantal per oefening bepaalt. 
Ook is het mogelijk dat een parcours meerdere malen gelopen moet worden, echter 
wordt de deelnemer dan beoordeeld door andere keurmeesters. Uiteindelijk wordt 
elke deelnemer voor elke oefening door alle keurmeesters beoordeeld.  

7.17 Het wedstrijdschema op de Finale dag is gelijk aan dat van een 
kwalificatiewedstrijd. Er wordt gelopen in vier (4) delen, te weten de  delen A, B, C 
en  het werkproefdeel D. Tijdens de kampioenswedstrijd worden eerst voorrondes 
gelopen en daarna een eindronde. Naast de gebruikelijke prijzentafel, zal op die dag 
één deelnemer een wisselbeker en een blijvende herinnering aan deze Finale dag in 
ontvangst mogen nemen. De wisselbeker wordt gewonnen door die combinatie, 
welke op de Finale dag het hoogste percentage van het maximaal te behalen 
puntental heeft behaald. Bij een gelijke stand qua percentages, zal de deelnemer 
met de hond in de hoogste klasse als winnaar worden uitgeroepen. Als dat geen 
eenduidige winnaar oplevert, dan gelden de plaatsingsregels als opgegeven in par. 
7.11 van dit reglement. 

7.18 Loopse teven kunnen niet aan wedstrijden deelnemen.  
7.19 Op wedstrijden wordt geen dispensatie voor tuigjes, dekjes en/of spronghoogte 

gegeven. 




