Reddingshond-Geschiktheidproef Vlakterevieren (RH-G V)
Verdeeld in:
A) Vlakterevieren
B) Gehoorzaamheid en hindernisparcours
Maximaal te behalen
Afdeling A – VLAKTEREVIEREN
Maximaal te behalen punten:
• Werkuitvoering: de arbeidsintensiteit en de
dirigeerbaarheid van de hond:
• Verwijzing:

100 punten
100 punten
200 punten
100 punten
30 punten
70 punten

ALGEMENE BEPALINGEN:
• Grootte van de vlakte: 5000 m2. open en bedekt terrein.
• Slachtoffers: 1 persoon.
Voor de hond moet zicht- en aanrakingscontact mogelijk zijn. Het verstek kan
na iedere hond verwisseld worden. Gebruikte verstekken kunnen weer worden
gebruikt.
De persoon neemt volgens de beschrijving zijn positie in, die hij van de
keurmeester vóór het zoekwerk heeft doorgekregen. Het slachtoffer moet
buiten het zicht van het RH-team worden weggelegd. Het slachtoffer is de
assistent van de keurmeester en moet liggen of zitten en zich rustig gedragen,
zonder de geleider en/of de hond - op welke manier dan ook - hulp te bieden.
• Uitwerktijd: max. 10 minuten voor het zoeken,
• de zoektijd begint bij het aanzetten van de hond.
Toegestane commando’s:
Herhaalde en willekeurige hoor- en zichtbare commando’s zijn toegestaan.
Bepalingen voor de uitvoering:
De examenkandidaat moet met zijn voor het zoekwerk gereedstaande hond buiten
het zichtgebied van het zoekterrein wachten, tot hij wordt opgeroepen. De hond mag
een kendekje en/of een schakelband dragen.
De keurmeester beschrijft het zoekgebied, waarvan de grenzen optisch zijn
afgegrensd of waarvan de grenzen goed zichtbaar zijn. Het is de geleider toegestaan
zelf zijn weg door het terrein te bepalen.
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De geleider moet voor aanvang van het zoeken aan de keurmeester de manier van
verwijzen van de hond melden: blaffen, bringselen of leegverwijzen.
De keurmeester geeft aan wanneer het slachtoffer zich naar het aangewezen verstek
moet begeven. Op aanwijzing van de keurmeester begint het zoekwerk. De geleider
zet zijn hond aan op een hem geschikt lijkende plaats. Als de hond duidelijk weg is
van de geleider, geeft de keurmeester toestemming aan de geleider om het startpunt
te verlaten. De hond moet het terrein op aanwijzing van zijn geleider doorzoeken.
Bij het verwijzen van de persoon is elke ondersteuning door de geleider en/of de
verstopte persoon verboden. De hond moet de gevonden persoon overtuigend
verwijzen. De geleider dient deze verwijzing aan de keurmeester te melden en mag
zich pas op aanwijzing van de keurmeester naar zijn hond begeven. De hond moet
het slachtoffer duidelijk en intensief verwijzen, tot de geleider bij hem is gekomen.
De hond moet bij het verwijzen binnen een afstand van max. 2 m rond de verstopte
persoon blijven. Het onderdeel vlakterevieren eindigt met het afmelden van de
geleider en het bekendmaken van de punten.
Beoordelingen:
Beperkingen in de dirigeerbaarheid, de arbeidsintensiteit, de beweegbaarheid en de
zelfstandigheid van de hond, maar ook iedere aanraking van het slachtoffer door de
hond wordt in de beoordeling meegenomen. Een verwijzing door de hond die niet
door de geleider wordt gemeld is fout maar wordt niet als foutieve verwijzing
beoordeeld.
Een verwijzing die door de geleider of het slachtoffer wordt geactiveerd, wordt met
0 punten beoordeeld.
1e foutieve verwijzing: minus 20 punten
2e foutieve verwijzing: afbreken van het zoekwerk (onderdeel A).
Als het slachtoffer niet wordt gevonden is men gezakt. Een verwonding bij het
slachtoffer veroorzaakt door de hond betekent altijd een diskwalificatie.

2

Afdeling B – GEHOORZAAMHEID EN HINDERNISPARCOURS
Maximaal te behalen
oefening 1: Volgen aan de lijn
oefening 2: Volgen door een groep
oefening 3: Vrij volgen
oefening 4: Tunnel
oefening 5: Lopen over onaangename materialen
oefening 6: Dragen en overgeven
oefening 7: Afliggen met afleiding
oefening 8: Lopen over een niet bewegende houten brug
oefening 9: Nemen van 3 verschillende hindernissen

100 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
10 punten
15 punten
15 punten

Algemene bepalingen:
Alle oefeningen worden op aanwijzing van de keurmeester of op een door hem
aangewezen persoon uitgevoerd. De hond moet de oefeningen vrolijk en snel
uitvoeren. In de basispositie zit de hond aangesloten en recht aan de linkerzijde
van de geleider, zodanig dat de schouder van de hond aansluit aan de knie van
de geleider.
Het vrij volgen geschiedt onder afleiding van 2 schoten (kaliber 6 – 9 mm). De
hond moet zich onverschillig tonen ten aanzien van het schieten. Toont de
hond zich schotschuw dan volgt diskwalificatie. Toont de hond zich bij het
schieten agressief, dan is dit foutief, maar leidt niet tot uitsluiting, mits de hond
in de hand van de geleider staat. Het volle aantal punten kan alleen worden
gegeven bij een hond die zich bij het schieten onverschillig toont.
Het aan- en afmelden, evenals de oefeningen 1 & 2 worden aangelijnd
uitgevoerd.
UITVOERINGSBEPALINGEN:
1. Volgen aan de lijn

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Men dient zich bij het Reddingshonden-Geschiktheid-Examen bij het volgen aan
de lijn en bij het vrij volgen te houden aan het hierna weergegeven schema. Als
enige uitzondering mag de keurmeester op grond van de plaatselijke situatie de
richting van de hoek wisselen van (RW) naar (LW) (zie tekening) waarbij dit dan
voor alle kandidaten op dezelfde wijze moet worden uitgevoerd.
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Toegestane commando’s:
De keuze voor het commando voor het uitvoeren van een oefening is aan de
geleider, het moet wel een kort hoor- of zichtbaar commando zijn voor het
volgen, dat bij iedere start en bij iedere tempowisseling mag worden gegeven.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie moet de hond de geleider na het commando voor
“volgen” opmerkzaam, vrolijk en in een rechte lijn volgen, met zijn
schouderblad steeds op kniehoogte aan de linkerzijde van de geleider blijven
en bij het halt houden snel en zelfstandig recht naast de geleider gaan zitten.
Bij het begin van de oefening loopt de geleider op de middellijn met zijn hond
50 passen zonder halt te houden vooruit; na de keertwending en nog 10-15
normale passen moet de geleider telkens minstens 10 passen looppas en
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langzame pas uitvoeren. De tempowisseling van looppas naar langzame pas
moet zonder tussenpassen in normale pas genomen worden.
Aansluitend gaat de geleider met zijn hond in normale pas verder tot de eerste
hoek (zie schema 1.) naar rechts, dan na 20 – 25 pas de tweede hoek naar
rechts. Na 25 – 30 passen komt een keertwending, hierna volgen 10 – 15
normale passen, dan halt houden. Na nog 10 – 15 passen komt weer een hoek,
maar dan naar links. Hierna nog 20 – 25 passen terug naar de middellijn waar
men de basispositie weer inneemt.
Beoordeling:
Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond, of langzaam gaan
zitten, niet opgewekt volgen alsmede inwerken van de geleider door
lichaamstaal, hoor- of zichtbare commando’s worden in de beoordeling
meegenomen.
2. Volgen door een groep (aangelijnd)

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
De groep moet uit tenminste 4 personen bestaan, waarbij 2 personen van de
groep met 1 reu en 1 teef aangelijnd in de groep meelopen. De groep loopt in
een cirkel met de wijzers van de klok mee.
Toegestane commando’s:
Een kort hoor- of zichtbaar commando voor het volgen, dat bij iedere start
opnieuw gegeven mag worden.
Uitvoering:
Vanaf de basis loopt de geleider met zijn aangelijnde hond in normale pas aan
de buitenkant dicht langs de groep tegen de klok in, zodat zijn hond iedere
door de groep meegevoerde hond direct tegemoet komt. De geleider met zijn
hond houdt daarbij eenmaal halt, waarbij de groep doorloopt en minstens 1
persoon de geleider heeft gepasseerd.
Daarna leidt de geleider zijn hond in normale pas met wendingen in de vorm
van een “acht” door de groep, de geleider houdt in het midden halt, waarbij
zijn hond zelfstandig aan de voet gaat zitten. Aansluitend verlaat de
geleider in normale pas de groep en beëindigt met de “basispositie” deze
oefening.
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Beoordeling:
Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond of langzaam gaan
zitten, niet opgewekt volgen alsmede inwerken van de geleider door
lichaamstaal, hoor- of zichtbare commando’s worden in de beoordeling
meegenomen.
3. Vrij volgen

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Men dient zich bij het Reddingshonden-Geschiktheid-Examen bij het volgen aan
de lijn en bij het vrij volgen te houden aan het in oefening 1 weergegeven
schema. Als enige uitzondering mag de keurmeester op grond van de
plaatselijke situatie de richting van de hoek wisselen van (RW) naar (LW) (zie
tekening), waarbij dit dan voor alle kandidaten op dezelfde wijze moet worden
vastgesteld.
Toegestane commando’s:
Het is toegestaan om een kort hoor- of zichtbaar commando voor het zitten
aan de voet te geven, dat bij elke start en iedere tempowisseling opnieuw
gegeven mag worden.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie moet de hond de geleider na het commando voor
“volgen” opmerkzaam, vrolijk en in een rechte lijn volgen, met zijn
schouderblad steeds op kniehoogte aan de linkerzijde van de geleider blijven
en bij het halt houden snel en zelfstandig recht naast de geleider gaan
zitten. Bij het begin van de oefening loopt de geleider met zijn hond in normale
pas op de middellijn 50 passen zonder halt te houden vooruit; na de
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keertwending en nog 10-15 normale passen moet de geleider telkens minstens
10 passen looppas en langzame pas uitvoeren. De tempowisseling van looppas
naar langzame pas moet zonder tussenpassen in normale pas genomen
worden.
Aansluitend loopt de geleider met zijn hond in normale pas verder tot de eerste
hoek (zie schema 1.) naar rechts, dan na 20 – 25 pas de tweede hoek naar
rechts. Na 25 – 30 passen komt een keertwending, hierna volgen 10 – 15
normale passen, dan halt houden. Na 10 – 15 passen komt weer een hoek maar
dan naar links, hierna nog 20 – 25 passen terug naar de middellijn waar men de
basispositie weer inneemt.
Beoordeling:
Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond of langzaam gaan
zitten, niet vrolijk volgen alsmede inwerken van de geleider door lichaamstaal,
hoor- of zichtbare commando’s worden in de beoordeling meegenomen.
4. Tunnel

.
.
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10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Hindernis: Tunnel
• Vaste ingang hoogte: 0,50 m, lengte 3 m.
• Aansluitende slurf: zacht materiaal met een lengte van 3 meter.
Toegestane commando’s:
Een commando voor “kruipen”, “blijven”, “aan de voet gaan”.
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn hond op passende afstand voor de hindernis de
basispositie in. Op een hoor- en zichtbaar commando voor “kruipen” (of eigen
commando) moet de hond door de tunnel kruipen. Nadat de hond de tunnel
verlaten heeft, moet hij op een hoor- en zichtbaar commando staan, zitten of
liggen. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond en
neemt met een hoor- of zichtbaar commando de basispositie in.
Beoordeling:
Aarzelend de tunnel in- en doorgaan wordt in de beoordeling
meegenomen. Verlaat de hond de tunnel niet, dan wordt de oefening met
onvoldoende beoordeeld.
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5. Lopen over onaangename materialen

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Onaangename materialen bestaan uit: Op een oppervlakte van ca. 3 x 3 m
dienen met stenen of puin ondersteunde metalen platen, bouwstaalhekken,
folie, puin en vergelijkbaar materiaal te worden verspreid.
Toegestane commando’s:
Een hoorbaar commando: voor “volgen” .
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn hond voor de hindernis de basispositie in. Met een
hoorbaar commando voor “volgen” betreedt de geleider de hindernis en gaat
met zijn vrij volgende hond eenmaal heen en eenmaal terug, waarbij bij het
teruggaan eenmaal halt wordt gehouden. Na het verlaten van het vlak neemt
de geleider met zijn hond de basispositie in.
Beoordeling:
Onzeker gedrag, achterblijven en ontwijken van materiaal door de hond,
worden in de beoordeling meegenomen. Ontwijkt de hond het onaangename
materiaal, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.
6. Dragen en overgeven

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
• Startpositie: De hond mag van de grond of van een verhoging (bijvoorbeeld
dirigeertoestel) opgetild worden.
• Een drager.
Toegestane commando’s:
Herhaalde en eigen hoor- en zichtbare commando’s zijn toegestaan.
Uitvoering:
Vanuit de basispositie mag de geleider met een met een hoor- en zichtbaar
commando de hond een startpositie laten innemen die het optillen vergemakkelijkt. De geleider draagt zijn hond 10 meter vooruit en geeft hem aan
een tweede persoon over. De tweede persoon draagt de hond ook 10 meter en
zet hem dan op de grond. De hondengeleider loopt naast de drager mee. Hij
mag tegen zijn hond praten, maar niet aanraken. Als de drager de hond op de
8

grond heeft gezet neemt de hondengeleider de basispositie in. De hond mag
zich noch tegen de geleider noch tegen de drager agressief gedragen. Bij het
dragen moet de hond zijn staart vrij kunnen bewegen.
Beoordeling:
Laat de hond zien dat hij niet wil samenwerken, is hij bij het dragen onrustig,
bromt hij een beetje of probeert hij bij het neerzetten los te komen, dan wordt
dit in de beoordeling meegenomen. Springt de hond naar beneden dan is de
oefening onvoldoende. Overmatige schuwheid of agressie tegen de geleider of
drager leidt tot diskwalificatie.
7. Afliggen met afleiding

10 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Twee apart gemarkeerde plaatsen voor reu en teef.
Toegestane commando’s:
Een hoor- of zichtbaar commando voor “afliggen” en “zitten”.
Uitvoering:
Voor het begin van de gehoorzaamheidsoefeningen van een andere hond
brengt de geleider zijn vrij volgende hond naar een door de keurmeester
aangegeven plaats en neemt de basispositie in. Op aanwijzing van de
keurmeester geeft hij de hond een hoor- of zichtbaar commando voor
“afliggen”, zonder de lijn of enig ander voorwerp bij hem achter te laten gaat
de geleider tenminste 30 passen van de hond weg naar een door de
keurmeester aangewezen plaats en blijft met het gezicht naar de hond gewend
staan. De hond moet zonder inwerking van de geleider rustig blijven liggen,
terwijl de andere hond de oefeningen 1 t/m 6 uitvoert.
Gedurende oefening 2 van de andere hond gaat de geleider zelfstandig mee de
groep in en aansluitend weer naar zijn oorspronkelijke plaats terug. Op
aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond en gaat aan de
rechterzijde van de hond staan. Op hernieuwde aanwijzing van de keurmeester
geeft de geleider een hoor- of zichtbaar commando voor “zitten”. De hond
moet snel en recht gaan zitten.
Beoordeling:
• Onrustig liggen van de hond of te vroeg opstaan c.q. gaan zitten of
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tegemoetkomen van de hond bij het ophalen, onrustig gedrag van de
hondengeleider of andere inwerkingen worden in de beoordeling
meegenomen.
• Gaat de hond niet goed afliggen, staat of zit hij, maar blijft wel op zijn
plaats, dan wordt de oefening als onvoldoende gewaardeerd. Verlaat de hond
na afsluiting van de 4e oefening van de andere hond zijn plaats met meer dan
3 meter, dan leidt dit ook tot puntenaftrek.
• Verlaat de hond voor het beëindigen van de vierde oefening met meer dan
3 meter zijn plaats, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.
8. Lopen over een niet bewegende houten brug

15 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Hindernis
• Houten plank van ca. 4 meter lang, ca. 0.30 m breed, ca. 0.04 m dik
• Op- en afloopplank
• 2 even grote ondersteunen: hoogte 0.40 meter, gefixeerd.
• Plank moet dusdanig worden bevestigd, dat hij niet kan schuiven.
Toegestane commando’s:
Een hoor- en/of zichtbaar commando voor “erop gaan” Een hoor- en/of
zichtbaar commando voor “basispositie innemen”.
Uitvoering:
De geleider neemt met zijn vrij volgende hond op gepaste afstand voor de
hindernis de basispositie in. Met een hoor- en/of zichtbaar commando voor
“erop” moet de hond rustig en zeker over de oploopplank en over de houten
brug en over de afloopplank lopen. De geleider loopt in normale pas naast de
hond mee. Enige passen achter de brug stopt de geleider en neemt met een
hoor- en/of zichtbaar commando met zijn hond de basispositie in.
De hond moet zonder angst of onzekerheid te tonen over de gehele brug gaan.
Beoordeling:
Aarzelend of onzeker gedrag van de hond, worden in de beoordeling
meegenomen. Springt de hond van de brug af, dan wordt de oefening met een
onvoldoende beoordeeld.
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9. Nemen van 3 verschillende hindernissen

15 punten

Uitvoeringsbepalingen:
Hindernissen:
• 1 Hindernis, hoogte ca. 0,40 m.
• 1 Hindernis, hoogte ca. 0,60 m.
• 1 Hindernis, hoogte ca. 0,80 m.
• De hindernissen moeten ca. 10 meter van elkaar zijn opgesteld.
Toegestane commando’s:
• Iedere keer een hoor- en/of zichtbaar commando voor “volg”
• Iedere keer een hoor- en/off zichtbaar commando voor “springen”
• Een hoor- en/of zichtbaar commando voor “basispositie innemen”
Uitvoering:
De hondengeleider neemt zijn vrij volgende hond mee tot een gepaste afstand
voor de hindernis, waar de basispositie wordt ingenomen. Met een hoor- en/of
zichtbaar commando voor “volgen” wordt de hond in een willekeurig tempo
naar de 1e hindernis gevoerd. De hond moet met een hoor en/of zichtbaar
commando de hindernis met een vrije sprong nemen of mag zich op de
hindernis afzetten. De hondengeleider loopt langs de zijkant mee en neemt zijn
hond met een hoor- en/of zicht commando voor “volg” en “springen” direct
mee naar de volgende hindernis. De hindernissen 2 en 3 zijn analoog aan de 1e.
Na de laatste hindernis neemt de hondengeleider met een hoor- en/of
zichtbaar commando weer de basispositie in.
Beoordeling:
Afwisseling in het looptempo hebben geen invloed op de beoordeling Springt
de hond niet over een hindernis dan worden 5 punten afgetrokken. Dit
examenonderdeel eindigt met de afmelding van de hondengeleider en het
bekendmaken van de beoordeling door de keurmeester.
Puntentabel
Bij de totaalbeoordeling mogen alleen hele punten worden gegeven. Dit betekent
niet dat bij afzonderlijke oefeningen niet met gedeeltelijke punten beoordeeld
kan worden. Waardering: Een examen geldt als “geslaagd” als de hond voor
onderdeel A) Vlakterevieren en B) Gehoorzaamheid en hindernisparcours ten
minste 70% van de mogelijke punten heeft behaald.
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