Algemeen
De Federatie Hondensport Nederland (hierna te noemen FHN) kent binnen de discipline
speuren bij examens en wedstrijden vijf niveaus of categorieën:
1. Speurcertificaat 1
2. Speurcertificaat 2
3. Speurcertificaat 3
4. Speurhond 1
5. Speurhond 2

Aanvraag examen/wedstrijd
Alleen instellingen die bij de FHN zijn aangesloten voor de discipline speuren kunnen
examens/wedstrijden aanvragen (zie hierna). De instelling die een examen/wedstrijd
organiseert zorgt voor voldoende geschikte terreinen. Een terrein kan zijn een grasveld,
weiland, akker of bosgrond. Voor Speurhond 1 en 2 bestaat het terrein bij voorkeur uit
minimaal twee grondsoorten. De tweede ‘grondsoort’ mag ook een stenen- of asfaltweg,
greppel of een ondiepe sloot zijn met een minimale breedte van 1 meter. De
keurmeester kan het terrein afkeuren als het te gevaarlijk is voor mens en dier of als het
anderszins niet geschikt is. Tevens kan de keurmeester of de examenleiding, bij zeer
slechte weersomstandigheden het examen/de wedstrijd afgelasten.
Bij examens/wedstrijden kan alleen gekeurd worden door keurmeesters die door de FHN
zijn benoemd. Keurmeesters worden door de FHN coördinator speuren toegewezen aan
een

examen/wedstrijd.

Alleen

spoorleggers,

die

in

het

bezit

zijn

van

een

spoorleggerscertificaat behaald bij de FHN, kunnen op examens/wedstrijden de sporen
uitlopen. Spoorleggers worden door de FHN coördinator speuren toegewezen aan een
wedstrijd.
De organiserende instelling is verantwoordelijk voor de verzorging van de keurmeester(s)
en de spoorlegger(s) zoals warme en koude drank, eten, toilet, onderdak bij slecht weer
en een ruimte voor zijn administratieve werkzaamheden.
Een wedstrijd wordt aangevraagd tijdens de reguliere planning van FHN wedstrijden in
het najaar. Twee weken voor de wedstrijd moet de deelnemerslijst bekend zijn bij de
coördinator speuren. Direct hierna krijgt de instelling te horen welke keurmeester(s)
komt/komen keuren en wordt de deelnemerslijst op de website van de FHN geplaatst.
Als het aantal inschrijvingen voor een wedstrijd het maximum overschrijdt, worden
honden d.m.v. loting uitgesloten voor de wedstrijd. De regels omtrent de loting zijn als
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volgt: Deelnemers van organiserende hondenschool zijn niet van loting vrijgesteld. Een
hond die d.m.v. loting uitgesloten is voor een wedstrijd, valt buiten de loting van de
volgende wedstrijden, net zolang totdat iedere deelnemer een keer uitgeloot is. Dit om te
voorkomen dat iemand bijvoorbeeld twee keer (of meer) achter elkaar uitgesloten
wordt voor deelname en een ander nooit.
De organiserende hondenschool zorgt voor de prijzen. Onder een prijs wordt verstaan
een beker of standaard waarop minimaal de klasse en de plaats waarop de deelnemer is
geëindigd vermeld staat. Bij een wedstrijd worden per klasse drie prijzen uitgereikt (1e,
2e en 3e plaats). Zijn er in een klasse minder dan drie deelnemers ingeschreven, dan
wordt in de betreffende klasse slechts 1 prijs uitgereikt. Het is aan de hondenschool om
te bepalen of een deelnemer die op de 1e, 2e of 3e plaats is geëindigd met minder dan 70
punten een prijs krijgt.
Er zijn twee soorten examens; een open en een besloten examen.
Een open examen kan meetellen voor de competitie/het Nederlands Kampioenschap en
wordt gehouden binnen het competitieseizoen (van begin februari tot en met het eerste
weekend van oktober). De organiserende hondenschool zorgt uiterlijk 1 maand voor
examen voor aankondiging die i.s.m. de coördinator op de website zal worden geplaatst.
De bekendmaking dient te bevatten: naam, adres, plaats en telefoonnummer van de
organiserende

instelling,

bankrekeningnummer

en

correspondentieadres,
een

routebeschrijving.

datum

en

Deelnemers

tijd

van

schrijven

aanvang,
in

door

overschrijving van het verschuldigde inschrijfgeld op de in de bekendmaking genoemde
bankrekening onder vermelding van het licentienummer, de naam van de hond en de
categorie(ën) waarvoor wordt ingeschreven.
Honden van de organiserende hondenschool hebben voorrang. Bij een open examen is er
altijd een spoorlegger en een keurmeester van de FHN aanwezig.
Een besloten examen telt niet mee voor de competitie of het Nederlands Kampioenschap
en kan zowel binnen als buiten het competitieseizoen worden gehouden. Het examen
hoeft niet aangekondigd te worden via de website en deelnemers van een andere
vereniging

worden

niet

toegelaten.

Twee

weken

voor

het

examen

moet

de

deelnemerslijst bekend zijn bij de coördinator speuren. Direct hierna krijgt de instelling
te horen welke keurmeester(s) komt/komen keuren. Bij een besloten examen zorgt de
organiserende instelling zelf voor de benodigde spoorlegger(s). Indien de organiserende
instelling niet zelf over gecertificeerde spoorleggers beschikt kunnen spoorleggers via de
coördinator speuren worden aangevraagd.
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Het minimum aantal deelnemers voor een examen is vijf (5), maar de organiserende
instelling dient minimaal voor acht (8) deelnemers te betalen.
De FHN coördinator speuren zorgt voor de benodigde keuringsformulieren en de
eventuele certificaten en diploma’s.

Deelname aan een examen/wedstrijd
Aan het FHN examen/wedstrijd kan worden deelgenomen door zowel honden met als
zonder stamboom. Alle honden dienen voorzien te zijn van een identificatiechip. Honden
met gecoupeerde oren, geboren na 30 april 1989, afkomstig uit een land waar een
coupeerverbod geldt, dan wel in het buitenland geboren na 1 oktober 1990 zijn van
deelname uitgesloten. Ook honden met een gecoupeerde staart, geboren na 1 september
2001 zijn van deelname uitgesloten. Loopse teven worden toegelaten tot een
examen/wedstrijd, echter pas nadat alle andere deelnemers het examen volledig hebben
afgewerkt.
Een deelnemer mag maximaal met drie honden aan een examen deelnemen. Een
combinatie mag op een examen deelnemen aan alle drie de speurcertificaten.
Een deelnemer mag maximaal met twee honden aan een wedstrijd deelnemen. Een
deelnemer kan tijdens een wedstrijd per hond aan 1 onderdeel deelnemen.
Voor het deelnemen aan een besloten examen is een FHN licentienummer verplicht. Voor
deelname aan een open examen of wedstrijd is een FHN licentienummer en een
startlicentie speuren nodig. Alle deelnemers leggen het examen/de wedstrijd af
overeenkomstig de laatst geldende reglementen zoals die door de FHN zijn gepubliceerd.
De hond dient gezond van lijf en leden en in goede conditie te worden voorgebracht, aan
een lijn met een halsband. De hond moet zich rustig gedragen, zodat de keurmeester de
chip kan uitlezen. Indien dit voor de veiligheid van de keurmeester wenselijk wordt
geacht, wordt de kop van de hond aan weerszijden stevig vast gehouden, waarna de
keurmeester de chip kan lezen. Dit alles moet de hond rustig toelaten, zonder wringen of
draaien om uit te wijken of om te trachten de keurmeester te bijten. Uitvallen naar en/of
bijten van de keurmeester leidt tot uitsluiting van het examen/de wedstrijd.
De deelnemers moeten zich te allen tijde houden aan de sluitingsdatum van inschrijving
voor een examen/wedstrijd. Inschrijving gebeurt door het inschrijfgeld, onder vermelding
van het licentienummer, naam van de hond en de categorie(en) te betalen aan de
organiserende instelling.
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De deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van de keurmeester,
spoorlegger(s) en de regels van de organiserende instelling. Onsportief gedrag,
mishandeling van de hond en/of inbreuk op de goede zeden, het in bezit hebben van
hulpmiddelen en ernstige inbreuk op het reglement, kunnen leiden tot diskwalificatie en
tot verdere maatregelen, afhankelijk van de ernst van de inbreuk.
Bij het eventueel uitbreken van de hond, moet de hond binnen drie commando’s bij de
geleider terugkomen. Doet de hond dit niet, dan wordt het examen voor de
desbetreffende hond afgebroken. Er volgt geen beoordeling en er worden geen punten
toegekend. Loslopende honden zijn niet toegestaan op het examen terrein. Neemt een
deelnemer zijn of haar hond los mee, dan wordt de combinatie van verdere deelname
aan het examen uitgesloten en dient deze het terrein te verlaten. Het is toegestaan vóór
elk commando één maal de naam van de hond te gebruiken. Commando’s dienen uit één
woord te bestaan.
Als een combinatie het examen/de wedstrijd heeft gelopen krijgt deze te horen of de
combinatie geslaagd of gezakt is. Het totaal aantal behaalde punten wordt pas bekend
gemaakt als alle combinaties aan de beurt zijn geweest. Dan wordt ook het eventuele
diploma uitgereikt. Eventuele diploma’s worden ter plaatse uitgereikt of binnen 14 dagen
per post aan de deelnemers toegezonden.
Speurboekje: als je voor de eerste keer slaagt in een niveau word er een diploma
uitgereikt, het verloop van je examens wedstrijden kun je ook bij houden in een
speurboekje, dit word op het examen wedstrijd ingevuld door de officials.
Kosten voor dit boekje zijn vanaf 01-01-2015

€5,-. Het boekje is te verkrijgen bij de

officials.

Competitie
Om deel te kunnen nemen aan de jaarlijkse competitie zal de combinatie geleider-hond
aan minimaal 3 wedstrijden of 2 wedstrijden en een open examen van dezelfde categorie
op tenminste 2 locaties moeten deelnemen. De punten van de drie wedstrijden (of 2
wedstrijden en een open examen) waarvoor het hoogste aantal punten behaald is
worden bij elkaar opgeteld en bepalen de competitiestand. De combinatie geleider-hond
mag gedurende het competitie jaar niet worden gewijzigd (de telling van de punten en
wedstrijden begint na de wijziging opnieuw). Een besloten examen telt niet mee voor de
competitie. Als een combinatie op een examen een bepaald niveau gelopen heeft, dan
kan men niet meer terug naar een lager niveau gedurende het seizoen.
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Voor zowel wedstrijden als examens geldt dat de resultaten van het hoogste niveau
waarin de combinatie tijdens het seizoen heeft gelopen meetellen voor de competitie. Het
is niet mogelijk om tijdens het competitiejaar terug te gaan naar een lager niveau.
Voorbeeld: een deelnemer doet op een examen mee aan zowel SC1 als SC2. De
combinatie mag dan gedurende het resterende competitiejaar niet meer deelnemen aan
SC1, ook niet als deze voor SC2 zakt.
Combinaties die in speurcertificaat 1 & 2 meer dan 269 punten als eindstand in de het
competitiejaar behalen, kunnen het jaar daarop tijdens wedstrijden niet meer uitkomen
in de categorie waarin zij deze punten hebben behaald. Zij moeten verplicht naar een
hogere categorie. Als het een combinatie niet lukt om op een bepaald niveau te slagen
binnen 1 seizoen, mag men het volgende seizoen een niveau lager starten (vrijwillige
degradatie).
Het competitiejaar loopt van de eerste wedstrijd tot en met de laatste wedstrijd van het
betreffende speurjaar.
Let op: Het Nederlands Kampioenschap is een separate wedstrijd en telt niet mee voor
de competitie. Tijdens dit Kampioenschap worden wel de competitieprijzen uitgereikt.

Regeling oudere honden
Een combinatie waarvan de hond bij aanvang van het competitiejaar 8 jaar of ouder is,
mag vrijwillig degraderen. Indien de combinatie het voorgaande seizoen in SC1 of SC2
deelnam en 269 punten of meer heeft behaald, mag de geleider besluiten in dezelfde
klasse te blijven deelnemen. Een combinatie die voor één van de bovenstaande
mogelijkheden kiest, wordt uitgesloten van deelname aan de competitie en kan derhalve
niet deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap.

Regeling nieuwe geleider ervaren hond
Als een hond naar een andere geleider/eigenaar gaat kan deze combinatie starten in de
laatst gelopen klasse waarin de vorige geleider/eigenaar geslaagd was. De nieuwe
combinatie moet wel een eigen licentie nummer aanvragen.

Nederlands Kampioenschap
De FHN organiseert ieder jaar ter afsluiting van het speurseizoen het Nederlands
Kampioenschap speuren. Om deel te kunnen nemen aan het Nederlands Kampioenschap
Speuren zal de combinatie geleider-hond minimaal drie keer voor dezelfde hoogst
behaalde categorie, op tenminste 2 locaties, moeten slagen tijdens 3 wedstrijden of
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tijdens 2 wedstrijden en 1 open examen. Een besloten examen telt niet mee voor de
plaatsing voor het Nederlands Kampioenschap.
Combinaties die zich volgens bovenstaande criteria voor het NK hebben gekwalificeerd,
worden via de website van de FHN uitgenodigd om zich in te schrijven voor het
Nederlands Kampioenschap.
Een deelnemer mag maximaal met drie honden aan het Nederlands Kampioenschap
deelnemen.

Keurmeester
De keurmeester mag door zijn houding de speurhond tijdens het examen niet storen
noch beïnvloeden. De keurmeester is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het
reglement. Hij kan, bij het niet naleven van de reglementen, het examen afbreken. In dit
geval moet de keurmeester direct de FHN coördinator speuren hierover informeren. De
beslissing van de keurmeester is niet voor discussie vatbaar. Elke vorm van kritiek kan
diskwalificatie tot gevolg hebben en bovendien tot disciplinaire maatregelen leiden. In
geval van ernstige inbreuk op de reglementen door de keurmeester, echter niet
betreffende de beoordeling van het speuren, kan een bezwaarschrift ingediend worden
overeenkomstig artikel 36 van het Huishoudelijk Reglement van de FHN.
Het is de keurmeester geoorloofd sporen te verlengen of te verkorten en de geleider
korter op de hond te laten volgen. Dit is alleen ten goede van de speurkwaliteit van de
hond, weersomstandigheden, bodemgesteldheid en beschikbaar terrein.

Spoorlegger
Bij de aanvang van een examen nemen de spoorleggers en keurmeesters de
spoorschema’s door. Het is de spoorlegger(s) niet toegestaan om enige informatie over
de sporen door te geven aan derden en/of de deelnemer te helpen en te motiveren vóór
en/of tijdens het examen. De sporen worden op een normale manier uitgelopen en aan
de grondsoort en weersomstandigheden aangepast. De spoorlegger toont benodigde
voorwerpen vooraf aan de keurmeester. De voorwerpen worden in de loop op het spoor
gelegd. Tijdens het uitwerken van het spoor door de deelnemer loopt de spoorlegger met
de keurmeester mee.
In geval van ernstige inbreuk op de reglementen door de spoorlegger kan het
spoorleggerscertificaat voor onbepaalde tijd worden in getrokken. Afhankelijk van de

FHN 2015 – Algemeen Reglement Speuren

6

ernst van de inbreuk kan dit ook leiden tot verdere maatregelen, eventueel ook tegen de
organiserende instelling.

Voor het behalen van een spoorleggerscertificaat kunt u zich wenden tot de coördinator
speuren.

Materialen
Voorwerpen
De voorwerpen die op het spoor worden uitgelegd moeten van verschillende materialen
zijn (hout, plastic, leer, rubber, etc.). De maximale afmetingen van de voorwerpen
mogen zijn: lengte 10 cm, breedte 5 cm en dikte 1 cm. De voorwerpen mogen qua kleur
niet wezenlijk te onderscheiden zijn van het terrein.

Speurpaal
Elke deelnemer aan SC1 dient voor zijn eigen speurpaal te zorgen. De speurpaal is een
vierkant, rechthoekig of rond paaltje, minimaal 40 cm en maximaal 60 cm lang, met een
dikte van tenminste 20 mm en maximaal 40 mm. De bovenzijde moet voorzien zijn van
een driehoekig vlaggetje in hetzelfde materiaal als het paaltje. De onderzijde van de paal
moet zijn voorzien van een punt, zodat deze gemakkelijk in de grond kan worden
gestoken. Het vlaggetje moet minimaal een afmeting hebben van 10 bij 10 cm en
maximaal 20 bij 20 cm. De kleur van de speurpaal moet opvallend zijn (bij voorkeur wit).
Het speurpaaltje moet zijn gemaakt van degelijk materiaal, bij voorkeur hout. Dit om te
voorkomen dat, wanneer een speurpaal onverhoopt wordt achtergelaten op de
speurvelden, landbouw werktuigen schade ondervinden bij het overrijden van een
speurpaal.
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