
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement voor het 

IPO-VO 
Onderdeel van het Internationale Gebruikshondenexamen 

en het Internationale Speurhondenexamen van de FCI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgewerkt in opdracht van de Gebruikshondencommissie 

door, 

Frans Jansen (NL) 

Günther Diegel(D) 

Wilfried Schäpermeier (D) 

Edgar Scherkl (D) 

Pierre Walhlström (S) 

Fons Van den Bosch (B) 

Robert Markschläger (A) 
 

 

 

 
  
 

Vanaf 

2013 

 Dit reglement werd door het bestuur van de FCI op 13 april 2011 goedgekeurd. 

In Nederland is dit op 1 januari 2013 toegevoegd aan de te keuren programma’s. 

 

 

 

 



IPO/internationaal examenreglement (IPO-VO) 
 

  

Onderverdeeld in: 

Afdeling A 100 punten 
Afdeling B 100 punten 
Afdeling C 100 punten 

Totaal:  300 punten 

Toelatingsvoorwaarden 

Leeftijd: vijftien maanden. 
 

Op de datum van het examen moet de hond de voorgeschreven leeftijd hebben bereikt. Er mogen 

geen uitzonderingen worden gemaakt. De voorwaarde om te mogen starten is dat de VZH (bege-

leidingshond/gedragstest) met succes werd afgelegd in overeenstemming met de nationale regels 

van de LAO. Een IPO-VO bevat drie afdelingen zodat een keurmeester per dag maximaal 12 IPO-VO 

mag keuren.  

Algemene bepalingen 

Deze tussenstap  voor het IPO-1-examen werd door de commissie voor gebruikshonden van de FCI 

uitgewerkt. Dit examen kan worden gebruikt: 

1. als toelatingsexamen voor de inschrijving in de klasse van gebruikshonden;  
2. als een conditie voor de toelating tot de IPO-1, waarbij elke LAO zelf kan beslissen of ze dit 

examen voor haar domein verplicht maakt. 

 
De IPO-VO kreeg van de commissie adviezen in het Duits en werd eveneens in het Duits 
opgesteld. In geval van twijfel, is de versie in de Duitse taal bepalend.  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de bepalingen het "Algemene deel" van de IPO 2012 die 

van toepassing zijn. 

Onbevangenheidsproef 

Bij het begin van elk examen moet de keurmeester vóór de eerste afdeling die wordt afgenomen, een 

onbevangenheidtest (karaktertest) van de hond afnemen. Zie geldende "onbevangenheidproef".  

 

 

 

 

 



IPO-VO  Afdeling "A" 

Spoor gelegd door de HG, ca. 200 passen, 2 rechte benen, 1 hoek (ca. 90), een voorwerp dat toebe-

hoort aan de HG, zonder wachttijd uit te werken, uitwerkingstijd 10 minuten. 

 

Aanzet 10 punten 

Spoor houden (29 +30) 59 punten 

Hoek 10 punten 

Voorwerp  21 punten 

Totaal  100 punten 

 

Als de hond geen voorwerpen heeft gevonden, kan de kwalificatie maximaal voldoende zijn.  

Algemene bepalingen: 
De aanzet van het spoor dient door een speurpaaltje duidelijk te worden aangeduid. Dit 

paaltje dient links naast het vertrekpunt van het spoor in de grond te worden geplant. 

De HG (= spoorlegger) dient vóór het leggen van het spoor het voorwerp te tonen aan de keurmees-

ter of spoorverantwoordelijke. Hij mag alleen  een voorwerp gebruiken dat goed de lucht van de HG 

heeft aangenomen, met een lengte van ca. 15 cm, een breedte van 3 - 5 cm en een dikte van ca. 1 cm 

en dat qua kleur is aangepast aan het terrein. De HG (=spoorlegger) blijft even bij het vertrekpunt 

staan en gaat dan in een normale pas in de aangewezen richting. De hoek wordt eveneens in een 

normale pas gelegd. Het voorwerp wordt aan het eind van het spoor neergelegd.  

De keurmeester en de begeleider mogen zich gedurende de inzet van de hond niet in de buurt bege-

ven  waarin het team (HG en hond) het recht hebben om te zoeken. 

a) Een commando : "zoek“ 

b) Uitvoering. De HG bereidt zijn hond voor op het spoor. De hond kan vrij zoeken of aan een 

lijn van 10  meter lang. De 10 meter lange lijn kan over de rug, zijdelings, tussen de voorpoten en/of 

tussen de achterpoten gedragen worden. De lijn mag ook aan de niet op strop ingestelde halsketting, 

aan het speurtuig of bütcher, worden bevestigd, zonder bijkomende riemen.  

Na te zijn opgeroepen meldt de HG zich met zijn hond in basispositie bij de keurmeester en geeft aan 

of zijn hond verwijst of opneemt. Voor aanvang van het speuren, gedurende de aanzet en tijdens het 

speuren is elke vorm van dwang verboden. Op aanwijzing van de keurmeester wordt de hond lang-

zaam en rustig naar de aanzet gebracht en word de hond aangezet. De hond moet bij de aanzet in-

tensief, rustig en met diepe neus geur opnemen. De hond moet dan met diepe neus, in een gelijk-

matig tempo, intensief het spoor volgen. De HG volgt zijn hond op 10 meter afstand aan het eind van 

de speurlijn. Bij vrij zoeken moet deze afstand van 10 meter ook worden aangehouden. De lijn mag 

doorhangen als de HG ze niet loslaat. De hond moet de hoek zeker uitwerken. Zodra de hond het 

voorwerp heeft gevonden moet hij het zonder invloed van de HG meteen opnemen of overtuigend  

verwijzen. Hij kan bij het opnemen blijven staan, gaan zitten of naar zijn HG toegaan.  



Als de hond "opneemt" en naar de HG komt, moet de HG op dat ogenblik blijven staan. Verder gaan 

met het voorwerp of liggend opnemen is foutief. Het verwijzen kan liggend, staand of zittend gebeu-

ren. Als de hond het voorwerp heeft verwezen of het heeft opgenomen, laat de HG de lijn vallen en 

begeeft hij zich naar zijn hond. Door het opsteken van het voorwerp geeft de HG aan dat het voor-

werp door de hond is gevonden.  

 

c) Beoordeling. Het zoektempo is geen criterium bij de beoordeling als het spoor intensief, 

gelijkmatig en overtuigend wordt uitgewerkt en de hond daarbij een positief zoekgedrag vertoont. 

Overtuigen zonder het spoor te verlaten is niet foutief. Treuzelen, een hoge neus, ontlasten, cirkelen 

op de hoeken, aanhoudend belonen, invloeden met de lijn of verbale hulp in de buurt van het 

spoorverloop of bij het voorwerp, foutief opnemen of foutief verwijzen van het voorwerp, foutief 

verwijzen leiden tot puntenaftrek. Als de hond het spoor met meer dan één speurlijnlengte verlaat, 

wordt het spoor afgebroken. Als de hond het spoor verlaat en daarbij wordt tegengehouden door de 

HG, geeft de keurmeester de instructie de hond te volgen. Als deze instructie van de keurmeester 

niet wordt gevolgd, dient het speurwerk te worden afgebroken door de keurmeester. Als het einde 

van het spoor niet binnen de 10 minuten na de aanzet aan het vertrekpunt wordt bereikt, wordt het 

speurwerk door de keurmeester afgebroken. De prestatie die werd geleverd tot op het ogenblik van 

het afbreken, wordt beoordeeld. 

De rechte benen worden beoordeeld volgens kwalificaties en punten. Als de hond niet zoekt (langer 

op dezelfde plaats blijven zonder zoeken), kan het spoor ook worden afgebroken als de hond zich 

nog op het spoor bevindt.  

 

IPO-VO  Afdeling B 

Oefening 1: lijnvolgen 30 punten 

Oefening 2: vrij volgen 20 punten 

Oefening 3: afliggen in combinatie met voorroepen 15 punten 

Oefening 4: apporteren 10 punten 

Oefening 5: sprong over een hindernis 10 punten 

Oefening 6: afliggen met afleiding 15 punten 

Totaal  100 punten 

 

Algemene bepalingen: 

Voor de basispositie is een commando voor „zitten“ toegelaten. 

 

1. Lijnvolgen  30 punten 

a) Een commando: "volg of voet“ 

 



b) Uitvoering. De HG begeeft zich met zijn aangelijnde hond naar de keurmeester, neemt de  

basispositie in en stelt zich voor. Vanuit de basispositie moet de hond de HG op het commando voor 

" volg of voet “ aandachtig, opgewekt volgen, met het schouderblad altijd op kniehoogte aan de 

linkerzijde van de HG blijven. De lijn mag niet gespannen zijn. Aan het begin van de oefening gaat de 

HG met zijn hond 30 stappen zonder stoppen rechtdoor. Na de keerwending moet er minstens een 

keerwending naar rechts en een naar links worden uitgevoerd. Terwijl de HG met de hond de eerste 

rechte lijn aflegt, moeten twee schoten (kaliber 6 mm) worden afgevuurd, met een tussenpauze van 

5 seconden, op een afstand van minstens 15 passen van de hond verwijderd. De hond moet zich ten 

opzichte van de schoten onverschillig gedragen. De HG gaat met zijn hond op aanwijzing van de 

keurmeester naar een groep van minstens vier personen die zich beweegt. De HG moet met zijn 

hond één keer binnen de groep stoppen. De HG verlaat met zijn hond de groep, neemt de basis-

positie in en lijnt zijn hond af. 

c) Beoordeling: voordringen, zijdelings afwijken, achterblijven, extra commando's, lichaams-

hulp, onoplettendheid en/of gedrukt volgen van de hond leiden tot puntenaftrek. 

2. Vrij volgen 20 punten 

Een commando: "volg of voet“ 

b) Uitvoering. Vanuit de basispositie moet de hond de HG op het commando voor volg of voet 

aandachtig, opgewekt volgen, met het schouderblad altijd op kniehoogte aan de linkerzijde van de 

HG blijven. Aan het begin van de oefening gaat de HG met zijn hond 30 stappen zonder stoppen 

rechtdoor. Na de keerwending moet er minstens een keerwending naar rechts en een naar links 

worden uitgevoerd. Aan het eind van de oefening stopt de HG, gaat naar de basispositie en lijnt zijn 

hond aan. 

c) Beoordeling: voordringen, zijdelings afwijken, achterblijven, langzaam of aarzelend zitten, 

extra commando's, lichaamshulp, onoplettendheid, en/of gedrukt volgen van de hond leiden tot 

puntenaftrek. 

3. Afleggen in combinatie met voorroepen  15 punten  

a) Een commando: " volg of voet “, "af", "hier“, "voet“ 

b) Uitvoering. Vanuit de basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende hond rechtdoor. Na 10-

15 passen moet de hond op het commando "af" meteen gaan afliggen zonder dat de HG zijn pas 

onderbreekt, wijzigt of achteromkijkt. De HG gaat nog ongeveer 15 passen rechtdoor, blijft staan en 

draait zich meteen om naar zijn rustig liggende hond. Op aanwijzing van de keurmeester roept de HG 

zijn hond met het commando "hier“ en/of de naam van de hond. De hond moet opgewekt, snel en 

direct komen en dichtbij en direct voor de HG gaan zitten. Op het commando  "voet“   moet de hond 

snel en recht links naast zijn HG gaan zitten, met het schouderblad op kniehoogte. De hond wordt 

aangelijnd. 

c) Beoordeling: fout in de ontwikkeling, langzaam gaan liggen, onrustig liggen, langzaam voor 

komen, spreidstand van de HG, fout bij het voorzitten en bij het afsluiten leiden tot puntenaftrek. Als 

de hond na het commando voor "af" zit of staat, worden daarvoor 7 punten afgetrokken. 



4. Apporteren 10 punten  

a) Een commando: "apport “, "los“, "voet“ 

b) Uitvoering. In de basispositie wordt de hond afgelijnd. De HG werpt een voorwerp dat hem 

toebehoort, minstens 5 passen ver. Het commando voor "apport“ mag pas worden gegeven als het 

voorwerp rustig ligt. De hond die rustig en vrij naast zijn HG zit, moet op het commando voor 

"apport“ snel en direct naar het voorwerp lopen, het meteen opnemen en snel en direct naar zijn HG 

apporteren. De hond moet dicht en direct voor zijn HG gaan zitten en het voorwerp zolang rustig in 

de bek vasthouden, tot de HG het voorwerp na een pauze van ca. 3 sec. van hem afneemt met het 

commando voor "los“. Op het commando voor "voet“ moet de hond snel en direct links naast zijn HG 

gaan zitten met het schouderblad op kniehoogte. De HG mag gedurende de volledige oefening zijn 

standplaats niet verlaten. Aan het eind van de oefening wordt de hond aangelijnd.  

c) Beoordeling: fouten in de basispositie, langzaam lopen, fouten bij het opnemen, langzaam 

terugkomen, laten vallen, spelen met het voorwerp of knagen, spreidstand van de HG, fout bij het 

voorzitten en bij het afsluiten leiden tot puntenaftrek. Hulp van de HG zonder verandering van de 

standplaats leidt eveneens tot puntenaftrek. Als de HG zijn standplaats verlaat vóór de afsluiting, 

krijgt de oefening een onvoldoende. Als de hond niet apporteert, krijgt de oefening 0 punten. 

5. Springen over een hindernis (80 cm) 10 punten 

a) Telkens één commando voor: "hoog", "hier“ , ”terug“, "voet“ 

a) Uitvoering. De HG neemt met zijn hond minstens 5 meter vóór de hindernis de basispositie in 

en lijnt zijn hond af. De hond die rustig en vrij naast zijn HG zit, moet op het commando voor "hoog" 

in vrije sprong over de hindernis springen en op het commando voor „hier“ en „terug“ meteen in 

vrije sprong over de hindernis terugspringen en dicht en recht voor zijn HG gaan zitten.  Op het 

commando "voet“ moet de hond snel en recht links naast zijn HG gaan zitten, met het schouderblad 

op kniehoogte. De HG kan bij het commando voor "hoog" twee stappen meegaan.  

Aan het eind van de oefening wordt de hond aangelijnd. 

c) Beoordeling: fout in de basispositie, aarzelend springen, fout bij het voorzitten en de afslui-

ting, hulp van de HG leiden tot puntenaftrek. Als de hond de hindernis lichtjes aanraakt, moet er per 

sprong maximaal 1 punt worden afgetrokken, voor afzetten moeten er maximaal 2 punten worden 

afgetrokken. 

6. Afliggen van de hond met afleiding 15 punten 

a) Een commando: "af", "zit" 

b) Uitvoering. Bij aanvang van afdeling B van een andere hond gaat de HG met zijn hond naar 

een plek die hem door de keurmeester werd aangewezen en lijnt zijn hond af in de basispositie. Dan 

legt de HG zijn hond af met het commando "af" en wel zonder de lijn of een of ander voorwerp bij 

hem achter te laten. Nu gaat de HG zonder omkijken, tenminste 20 passen weg van de hond en blijft, 

in het zicht van de hond, met de rug naar hem toe op het examenterrein staan. De hond moet 

zonder toedoen van de HG rustig blijven liggen, terwijl de andere hond de oefeningen van 1 tot 3 

afwerkt.  



Op aanwijzing van de keurmeester gaat de HG naar zijn hond en gaat aan zijn rechterzijde staan.      

De hond moet op aanwijzing van de keurmeester op het commando voor "zit" snel en recht in de 

basispositie gaan zitten. De hond wordt aangelijnd. 

c) Beoordeling. Onrustig gedrag van de HG evenals andere verdekte hulp, onrustig liggen van de 

hond, te vroeg opstaan/gaan zitten van de hond bij het ophalen leiden tot puntenaftrek. Als de hond 

staat of zit, maar op de plaats blijft, volgt er een gedeeltelijke toekenning van de punten. Als de hond 

voor het einde van oefening 3 van de werkende hond de plaats met meer dan 3 meter verlaat, krijgt 

hij 0 punten voor die oefening. 

IPO-VO  Afdeling "C" 

Oefening 1: stellen en aanblaffen 15 punten 

Oefening 2:      verhinderen van een vluchtpoging van de pakwerker 30 punten 

Oefening 3:  overval op de HG en zijn hond 50 punten 

Oefening 4: transport naar de keurmeester 5 punten 

Totaal  100 punten 

 

Algemene bepalingen: 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt de inhoud van de bepalingen van het algemene deel van de 

IPO-2012.  Er vindt geen DZB-beoordeling plaats. De pakwerker gebruikt een softstok om de hond te 

bedreigen, zonder te slaan. 

Het commando voor "lossen" is bij alle verdedigingsoefeningen een keer toegestaan. Zie tabel hierna 

voor de beoordeling van het "lossen". 

Aarzelend 

lossen 

Eerste extra 

commando met 

onmiddellijk 

lossen 

Eerste extra 

commando 

met aarzelend 

lossen 

Tweede extra 

commando 

met 

onmiddellijk 

lossen 

Tweede extra 

commando 

met aarzelend 

lossen 

Niet lossen na 

2e extra 

commando of 

extra 

aandringen 

0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 diskwalificatie 

 

1. Stellen en aanblaffen 15 punten 

a) Een commando: „revieren“ 

b) Uitvoering: de pakwerker bevindt zich ca. 20 passen verwijderd van de HG en diens hond in 

een verstek, onzichtbaar voor de hond. Op aanwijzing van de keurmeester lijnt de HG zijn hond af, 

stuurt hem met een commando voor "revieren“ en/of zichtbaar teken met de arm naar het verstek. 

De hond moet de pakwerker actief, aandachtig stellen en voortdurend aanblaffen. De hond mag de 

pakwerker niet belasten, noch bijten. De HG gaat op aanwijzing van de keurmeester meteen naar de 

hond en houdt hem vast bij zijn halsketting. 

 



b) Beoordeling. Handelingen en/of gedragingen waardoor het gewenste aanhoudend 

aanblaffen en intensief bewaken worden beperkt, leiden tot puntenaftrek. Als de pakwerker 

belast wordt, door bv. aanstoten, aanspringen enz. moeten max. 3 en bij stevig vastbijten 

max. 12 punten worden afgetrokken. Als de hond niet bij de pakwerker blijft, volgt er een 

gedeeltelijke beoordeling binnen de waardering 'onvoldoende'. Als de hond de pakwerker 

niet aanneemt wordt afdeling C afgebroken. 

 

2. Verhinderen van een vluchtpoging van de pakwerker 30 punten 

a) Een commando: "lossen“ 

b) Uitvoering. Terwijl de HG zijn hond bij de halsketting vasthoudt, verlaat de pakwerker zijn 

schuilplaats en onderneemt een vluchtpoging. Op aanwijzing van de keurmeester laat de HG zijn 

hond vrij. De hond moet de vluchtpoging effectief zelfstandig verijdelen door energiek en krachtig in 

te bijten. Hij mag daarbij enkel in de bijtarm van de pakwerker bijten. Op aanwijzing van de 

keurmeester houdt de pakwerker halt. Zodra de pakwerker stilstaat, moet de hond meteen loslaten. 

De HG kan binnen een redelijke termijn zelfstandig een commando voor "lossen“ geven. 

Als de hond na het eerste toegestane commando niet loslaat, krijgt de HG van de keurmeester de 

aanwijzing voor maximaal twee extra commando's voor "lossen“. Als de hond na het derde com-

mando (één toegestaan en twee extra) niet loslaat, wordt hij gediskwalificeerd. Tijdens het com-

mando "lossen“ moet de HG rustig staan, zonder invloed uit te oefenen op de hond. Nadat hij heeft 

losgelaten, moet de hond dicht bij de pakwerker blijven en hem aandachtig bewaken. De HG gaat op 

aanwijzing van de keurmeester meteen naar de hond en houdt hem vast bij zijn halsketting. 

c) Beoordeling. Handelingen en/of gedragingen tegen de belangrijke beoordelingscriteria leiden 

tot puntenaftrek: snel, energiek reageren en inhalen en krachtig bijten en effectief verhinderen van 

de vlucht, volle en rustige greep tot aan het loslaten, aandachtig bewaken, dicht bij de pakwerker. Als 

de hond de vlucht niet binnen de ca. 20 passen verijdelt door in te bijten en vast te houden, wordt 

afdeling C afgebroken.  

 
3. Overval op de HG en zijn hond    50 punten 
 

a) Een commando: "stellen“, "lossen“, "aan de voet gaan“ 

b) Uitvoering. De hond wordt bij zijn halsketting vastgehouden, maar mag niet gestimuleerd 

worden door de HG. Op aanwijzing van de keurmeester verwijdert de pakwerker zich met een 

normale pas van de HG en diens hond. Na ca. 20 stappen keert de pakwerker zich naar de HG en valt 

de HG en diens hond aan, terwijl hij roept om hem te verjagen en hevige dreigende bewegingen 

maakt. De HG laat zijn hond met het commando voor "stellen" vrij. De hond moet de aanval zonder 

aarzelen afweren door energiek en krachtig in te bijten. Hij mag daarbij enkel de bijtarm van de 

pakwerker aanvallen. De HG zelf mag zijn standplaats niet verlaten. Op aanwijzing van de keur-

meester houdt de pakwerker halt. Zodra de pakwerker stilstaat, moet de hond meteen loslaten.       

De HG kan binnen een redelijke termijn zelfstandig een commando voor "lossen“ geven. Als de hond 

na het eerste toegestane commando niet loslaat, krijgt de HG de aanwijzing van de keurmeester voor 

maximaal twee extra commando's voor "lossen“.  



Als de hond na die commando's (één toegestaan en twee extra) niet loslaat, wordt hij 

gediskwalificeerd. Tijdens het commando "lossen“ moet de HG rustig blijven staan, zonder invloed uit 

te oefenen op de hond. Nadat hij heeft losgelaten, moet de hond dicht bij de pakwerker blijven en 

hem aandachtig bewaken. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de HG in een normale pas, direct 

naar zijn hond en neemt hem in de basispositie met het commando  "voet“. De HG lijnt zijn hond 

aan. 

c) Beoordeling: handelingen en/of gedragingen tegen de belangrijke beoordelingscriteria leiden 

tot puntenaftrek: energiek verdedigen en krachtig bijten, volle en rustige greep tot aan het lossen, na 

het lossen aandacht bewaken, dicht bij de pakwerker. 

Als de hond tijdens de bewakingsfase de pakwerker verlaat of als de HG een commando 
geeft om de hond bij de pakwerker te doen blijven, krijgt de oefening een beoordeling bin-
nen de waardering 'onvoldoende'. 
 
5. Transport naar de keurmeester 5 punten 

a) Een commando:  “volg of voet”    

b) Uitvoering. Er volgt een zijtransport van de pakwerker naar de keurmeester over een afstand 

van ongeveer 10 passen. Een commando "volg of voet“ is toegestaan. De hond moet aan de 

rechterkant van de pakwerker lopen, zodat de hond zich tussen de pakwerker en de HG bevindt. De 

hond moet tijdens het transport de pakwerker aandachtig in het oog houden. Hij mag de pakwerker 

daarbij echter niet belasten, aanspringen of grijpen. Voor de keurmeester houdt de groep halt en 

meldt het einde van afdeling C. 

 

c)   Beoordeling: handelingen en/of gedragingen tegen de belangrijke beoordelingscriteria leiden tot 

puntenaftrek. 

 

 

 


