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EXAMENREGLEMENT VLAKTEZOEKEN LEVEND 
 

Begrippen: 

SO   = Vermiste persoon. 

Keuringscommissie = De keuringscommissie bestaat uit 2 Sin keurmeesters of 1 Sin  

  keurmeester en 1 aspirant keurmeester. 

Geleider  = De examenkandidaat 

Team   = Geleider en hond 

 

ALGEMENE DOELSTELLING: 

Het examen Vlaktezoeken levend is gericht op de praktijksituatie van een zoekactie naar 

(urgent) vermiste personen. Om te slagen voor het examen moet het team naar het oordeel 

van de keuringscommisie alle examendoelen in voldoende mate bereikt hebben.  

 

Het team is geslaagd: 

- als voor alle onderdelen de beoordeling ‘goed’ is gegeven, of; 

- als maximaal 2 onderdelen als ‘matig’ zijn beoordeeld. 

 

De geleider: 

De geleider wordt beoordeeld op vakbekwaamheid, tactiek en techniek bij het begeleiden en 

inzetten van zijn reddingshond. Ook wordt het zelfvertrouwen van de geleider, het 

vertrouwen van de geleider in de hond en de samenwerking tussen geleider en de hond 

meegewogen. Door zijn manier van werken laat de geleider zien dat hij voldoende kennis en 

ervaring heeft om door optimaal gebruik te kunnen maken van de weersomstandigheden 

gedurende langere tijd samen met zijn hond efficiënt te kunnen zoeken naar vermiste 

personen. De geleider kan de lichaamstaal van zijn hond goed lezen.  

De geleider wordt direct afgewezen als hij/zij onbeheerst optreedt tegen de hond. 

De geleider wordt afgewezen als de keuringscommissie, ongeacht de behaalde 

examenresultaten, gemotiveerd tot de conclusie komt dat de combinatie ongeschikt is voor 

inzet in de praktijk. 

 

De hond: 

De hond wordt beoordeeld op zijn geschiktheid voor het zoeken en verwijzen van vermiste 

personen. De hond wordt direct afgewezen als hij agressief gedrag vertoont naar mens of 

dier.  
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EXAMENDOELEN  

 Het navigeren in een zoekgebied. Het zoeken, lokaliseren en verwijzen van alle SO’s in een 

zoekgebied en het vrijgeven van het zoekgebied.     

                

 EXAMENONDERDELEN 

1. Opstellen zoekplan: 

Het opstellen en gemotiveerd toelichten van een effectief zoekplan. 

2. Navigatie: 

    a Het gebruiken van- en kunnen navigeren met een analoog kompas. 

    b    Navigatie met behulp van Topo GPS in het zoekgebied. 

3. Uitvoeren zoekplan: 

    Het uitvoeren van het door de geleider opgestelde zoekplan.  

4. De wijze van zoeken: 

    De wijze van zoeken door de hond. 

 5. Lokaliseren en verwijzen: 

Het binnen de aangegeven tijd door de hond lokaliseren en correct verwijzen van alle SO’s. 

6. Vrijgeven: 

    Het vrijgeven van het zoekgebied. 

 

Algemene bepalingen 

a. Het examen bestaat uit één zoekactie. 

b. De zoekactie vindt plaats in een overwegend niet-bebouwd gebied (bos, heide, duin 

etc.) van ongeveer 3 hectare. 

c. De zoektijd bedraagt maximaal 35 minuten en start op het moment dat de hond wordt 

aangezet. 

d. De zoektijd wordt tijdens het examen niet stilgezet. 

e. De beoordeling van de geleider start op het moment dat hij door de keurmeester is 

opgeroepen en vanaf de verzamelplaats op weg is naar de opgegeven locatie. 

f. Vanaf de verzamelplaats mag niemand, behalve een keurmeester of een door de 

keuringscommissie aangewezen persoon, met de kandidaat meelopen naar de 

opgegeven locatie. 

g. Het zoekgebied is onbekend voor de geleider. De examenlocatie wordt maximaal 2 

dagen voor het examen bekend gemaakt aan de geleider. 

h. Het aantal SO’s is onbekend voor de geleider. 
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i. Alle SO’s zijn bereikbaar voor de hond. 

j. De keuringscommissie beslist over de feitelijke invulling van het examen en de    

uitvoering hiervan.  

k. De geleider draagt tijdens het examen schoeisel en kleding die geschikt is om te 

dragen bij een vlakte inzet. 

l. De uitrusting van de geleider bestaat tijdens het examen tenminste uit: 

handschoenen, water voor de hond, beloning voor de hond, kompas, telefoon met 

TOPO GPS, powerbank, notitieboekje en pen of potlood.  

Als de uitrusting niet compleet is, kan de geleider niet deelnemen aan het examen.  

m. Het belonen met voedsel is alleen toegestaan als dit gebeurt op een afstand van 

minimaal 10 meter van het slachtoffer en de geleider er voor zorgt dat er geen 

voedselbeloning op de grond beland.          

n. Belonen met een speelvoorwerp mag bij het slachtoffer plaatsvinden. De geleider zorgt 

er voor dat de hond bij het belonen niet op- of over het slachtoffer springt of loopt. 

o. Tijdens de zoekactie moet de geleider met Topo GPS kunnen navigeren. Daarnaast 

mag de geleider ook een analoog kompas gebruiken om te navigeren.  

p. Het onderdeel “navigatie met behulp van TOPO GPS” vindt plaats volgens het “Protocol 

TOPO GPS vlakte examen SIN”. 

q. Voorafgaande aan de zoekactie moet de geleider laten zien dat hij een analoog 

(handmatig) kompas correct kan gebruiken.  

r. De hond mag tijdens het examen op verantwoordelijkheid van de geleider een 

herkenningsdekje dragen. Een herkenningsdekje moet nauwsluitend zijn en mag geen 

uitsteeksels of handvatten hebben. Een belletje aan een herkenningsdekje is wel 

toegestaan.  

s. De hond draagt tijdens het examen géén halsband tenzij de verwijzingsvorm een 

bringselverwijzing is. Een elastische halsband met een belletje of lampje is op 

verantwoordelijkheid van de geleider wel toegestaan. 

t. De keuringscommissie kan besluiten om een hond (mits deze hieraan is gewend) of de 

geleider tijdens het examen een GPS-tracker te laten dragen. Een GPS-tracker mag 

alleen bevestigd worden aan een flexibele halsband of een herkenningsdekje. 

u. In of nabij het zoekgebied kan afleiding aanwezig zijn, bijvoorbeeld van andere 

(loslopende of aangelijnde) honden, wandelaars, ruiters en voedsel.  

v. De in dit examenreglement genoemde afstanden en afmetingen kunnen variëren door 

de omstandigheden. Een en ander is ter beoordeling aan de keuringscommissie. 

w. Deelname aan het examen door geleider en hond gebeurt voor eigen risico van de 

geleider. 
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Examenonderdeel 1:  OPSTELLEN ZOEKPLAN 

Omschrijving van het onderdeel opstellen zoekplan: 

 Het zoekplan is er op gericht dat het zoekgebied zo snel en efficiënt mogelijk wordt doorzocht 

en kan worden vrijgegeven door de geleider. 

a. De geleider vraagt voor zijn zoekplan noodzakelijke informatie over de vermiste(n) en 

over de gesteldheid van het zoekgebied aan de keuringscommissie. 

b. De geleider stelt binnen een tijdsbestek van maximaal 5 minuten een zoekplan op en 

meldt dit zoekplan met motivatie aan de keuringscommissie.  

c. De geleider houdt in het zoekplan op de juiste wijze rekening met: 

 > de urgentie van de vermissing; 

 > Weersomstandigheden: zoals bijvoorbeeld temperatuur, windrichting en windkracht; 

 > Omgevingsfactoren: b.v. aard, gesteldheid en veiligheid van het zoekgebied; 

 > De eigenschappen van de hond. 

d. De geleider meldt aan de keuringscommissie op welke wijze de hond verwijst en hoe 

de hond wordt beloond. 

 

Beoordeling van het onderdeel opstellen zoekplan: 

Beoordeeld wordt of de geleider onder tijdsdruk (max. 5 minuten) op basis van de 

beschikbare informatie en omstandigheden een effectief zoekplan kan opstellen.  

  

Examenonderdeel 2: NAVIGATIE 

Omschrijving van het onderdeel navigatie: 

a.  De geleider laat zien dat hij in staat is om een analoog (handmatig) kompas te 

 gebruiken. Dit betekent dat de geleider zijn kompas snel en correct kan instellen in 

 een door de keuringscommissie te bepalen richting en een opgegeven punt kan 

uitpeilen. 

b.  De geleider laat zien dat hij tijdens de zoekactie met TOPO GPS en kompas kan 

navigeren. 

c. De geleider laat zien dat hij de door hem gelopen route kan opnemen en opslaan in 

 TOPO GPS en direct na het examen kan doorsturen via WhatsApp naar de hiervoor bij 

 aanvang van het  examen aan de geleider toegewezen keurmeester. 

d. De geleider laat zien dat hij de locatie van het SO dat tijdens het examen als eerste  

 wordt  gevonden kan opslaan in TOPO GPS en direct na het vinden of direct na het 

 examen kan doorsturen via WhatsApp naar de hiervoor bij aanvang van het examen 
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 aan de geleider toegewezen keurmeester. 

e. De geleider laat zien dat hij zelfstandig in staat is om vanaf de verzamelplaats naar 

een opgegeven locatie te navigeren.  

 

Beoordeling van het onderdeel navigatie: 

Beoordeeld wordt: 

-   of de geleider een analoog kompas kan gebruiken. 

- of de geleider in staat is om tijdens de zoekactie te navigeren met behulp van Topo     

           GPS. 

- of de geleider de bij een inzet noodzakelijke informatie kan opslaan en doorsturen.  

             

Examenonderdeel 3:  UITVOEREN ZOEKPLAN 

Omschrijving van het onderdeel uitvoeren zoekplan: 

De geleider laat tijdens de zoekactie zien dat hij zijn zoekplan uitvoert zoals opgegeven aan  

de keuringscommissie. Als de geleider besluit om zijn zoekplan tijdens de zoekactie te 

wijzigen,  dan motiveert de geleider meteen aan de keuringscommissie waarom hij gaat 

afwijken van zijn zoekplan. Een wijziging van het zoekplan om een deel van het zoekgebied 

een tweede keer te doorzoeken is niet toegestaan, tenzij dit bij dit bij de eerste passage van 

dat deel van het zoekgebied meteen en gemotiveerd is gemeld bij de keuringscommissie.  

 

Beoordeling van het onderdeel uitvoeren zoekplan: 

Beoordeeld wordt: 

-  of de geleider zijn zoekplan uitvoert zoals bij aanvang van het examen door de 

          geleider is gemeld bij de keuringscommissie. 

-   of de geleider zijn zoekplan wijzigt als de omstandigheden tijdens het examen daartoe 

          aanleiding geven. 

-  of de geleider een wijziging van het zoekplan meteen gemotiveerd meldt aan de  

         keuringscommissie.  

 

Examenonderdeel 4:  WIJZE VAN ZOEKEN  

Omschrijving van het onderdeel wijze van zoeken: 

a. De hond zoekt temperamentvol, aanhoudend, geconcentreerd en zelfstandig naar de 

SO’s (= zoektemperament van de hond). 

b. Tijdens het zoeken is het toegestaan dat de geleider de hond beperkt aanmoedigt.  

c. De hond is voldoende gehoorzaam en controleerbaar tijdens het zoeken.  

 Als de hond ergens door wordt afgeleid (bijvoorbeeld door voedsel, wild of een andere 
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 hond), dan is de geleider verplicht zijn hond op verzoek van de keuringscommissie 

 direct  onder controle te brengen. Dit verzoek wordt maximaal 3 keer door de 

keurmeester gedaan. Na uiterlijk het derde verzoek moet de hond weer onder controle 

zijn gebracht. 

 

Beoordeling van het onderdeel wijze van zoeken: 

Beoordeeld wordt : 

- of het zoektemperament van de hond voldoende is om gedurende langere tijd een 

         betrouwbare bijdrage te leveren aan het snel en efficiënt doorzoeken van een 

         zoekgebied. 

- of de hond tijdens het zoeken gehoorzaam/controleerbaar is. 

              

Examenonderdeel 5:  LOKALISEREN EN VERWIJZEN. 

Omschrijving van het onderdeel lokaliseren en verwijzen:  

a. De hond verwijst tijdens de zoekactie alle SO’s. Het aantal SO’s tijdens de zoekactie is 

onbekend voor de geleider. 

b. De hond komt zelfstandig, zonder aanmoediging en/of beïnvloeding van de geleider of 

het SO tot verwijzing. 

c. Als de hond lucht heeft, mag de geleider de hond op geen enkele wijze aanmoedigen 

of beïnvloeden om tot verwijzing te komen. Ook tijdens de verwijzing is dit niet 

toegestaan. 

 d. De hond verwijst correct. Dit betekent dat de hond verwijst door middel van blaffen, 

bringselen of leegverwijzen of een combinatie hiervan, mits dit bij aanvang van het 

examen is gemeld en duidelijk herkenbaar en waarneembaar is voor de 

keuringscommissie. 

De verwijzing is herkenbaar voor de keuringscommissie omdat de verwijzing 

overeenkomt met de door de geleider bij aanvang van het examen opgegeven wijze 

van verwijzen. 

  Een verwijzingsvorm die niet bij aanvang van het examen door de geleider is 

 opgegeven geldt als een onjuiste verwijzing omdat niet is uit te sluiten dat het gaat 

 om een toevallige gedraging van de hond. 

 Een verwijzing moet zonder beïnvloeding van de geleider ook herkenbaar zijn bij  

 weinig zicht (mist, schemering, donker). Dit betekent dat leegverwijzen en bringselen 

altijd tot dicht bij de geleider moet plaatsvinden. 

e. De geleider herkent de verwijzing van zijn hond en meldt deze direct aan de 

 keuringscommissie. 
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f. Na de verwijzing moet de geleider kunnen aangeven waar het SO zich exact bevindt, 

 daarna mag de hond worden beloond. De zoekactie mag vervolgens direct worden  

 voortgezet. 

g. De hond mag niet onterecht verwijzen.  

 Er is sprake van een onterechte verwijzing in alle situaties waarbij de hond verwijst 

  op een plaats waar zich geen SO bevindt.  

 h. De hond mag het SO en/of zijn kleding, matje etc. op geen enkele manier (zoals door 

krabben of bijten) beschadigen. 

 

Beoordeling van het onderdeel lokaliseren en verwijzen: 

Beoordeeld wordt: 

-  of de hond zelfstandig alle SO’s lokaliseert en correct verwijst.  

-  of de hond niet onterecht verwijst. 

-  of de hond het SO en/of zijn kleding, matje etc. onbeschadigd laat. 

-  of de geleider de hond zelfstandig laat verwijzen, de verwijzing herkent en  

 direct meldt aan de keuringscommissie. 

- Beoordeeld wordt en of de geleider de plaats waar het SO zich bevindt kan aangeven. 

 

Examenonderdeel 6: VRIJGEVEN 

Omschrijving onderdeel vrijgeven: 

Het gehele zoekgebied is binnen de zoektijd van maximaal 35 minuten geheel en dekkend 

doorzocht en door de geleider gemotiveerd vrijgegeven.  

 

Beoordeling  van het onderdeel vrijgeven: 

Beoordeeld wordt of de geleider de juiste beslissing neemt over het vrijgeven van zijn 

zoekgebied en zijn beslissing kan motiveren.  

 

Sin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

             


