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Inleiding 

Dit is het Algemeen Reglement voor de Speurdiscipline. In dit document vindt u alles 
omtrent het aanvragen/organiseren van wedstrijden en het deelnemen hieraan. 
Daarnaast wordt u gewezen op de gedragsregels omtrent deelneming. 
 
De Federatie Hondensport Nederland kent binnen de discipline speuren vijf niveaus: 

➢ Speurcertificaat 1 

➢ Speurcertificaat 2 

➢ Speurcertificaat 3 

➢ Speurhond 1 

➢ Speurhond 2 

 
Binnen elk niveau kan maximaal 100 punten behaald worden en heeft men 70 punten nodig om te 
slagen.   
 
Kwalificaties:   

➢ 70 - 80   punten  Voldoende 

➢ 80 - 90   punten  Goed 

➢ 90 - 95   punten  Zeer Goed  

➢ 96 - 100 punten  Uitmuntend 

 
Om deel te kunnen nemen op een hoger niveau, dient men 2x te slagen met een kwalificatie Goed 
van 85 punten of hoger op 2 verschillende wedstrijddagen. Wanneer men de 2e keer een hogere 
score met een hogere kwalificatie behaald, mag men een nieuw certificaat aanvragen. 
Als men voor de 1e keer op een hoger niveau deelneemt en een onvoldoende behaalt, mag men de 
volgende wedstrijd op een lager niveau deelnemen. Neemt men voor de 2e keer deel op een hoger 
niveau, dan kan men niet meer naar een lager niveau. 
 
De reglementen van de verschillende niveaus zijn apart te raadplegen op de website van de FHN. 
Voor vragen rondom het speuren kunt u een email sturen naar de speurcoördinator. 

 
 
 

https://www.fhn.nl/speuren/
mailto:speuren@fhn.nl?subject=Vraag%20algemeen%20reglement%20speuren
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1. Algemene bepalingen 

1. Degene die een speurwedstrijd aanvraagt dient als instelling aangesloten te zijn bij de 
discipline Speuren van de FHN of in het bezit te zijn van een speurlicentie. 

2. Aan een FHN Speurwedstrijd kan worden deelgenomen door alle honden die voorzien zijn 
van een identificatiechip. 

3. 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 
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 wedstrijd of wedstrijd. 

4. 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. 

5. De geleiders 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. Waar in deze "Algemene Bepalingen" en het alle reglementen gesproken wordt van 
deelnemer wordt bedoeld de combinatie van begeleider en hond. 

7. De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht.  
8. Op het wedstrijdterrein mag de hond alleen een niet slippende halsband/schakelketting om 

de nek dragen. Voor het speuren mag de hond een speurtuig dragen. Het bezit of 
gebruik van andere dan bovengenoemde halsbanden cq speurtuig is op en rond het 
wedstrijdterrein verboden en leidt tot uitsluiting van het wedstrijd. 

9. Voordat een deelnemer de eerste keer mee kan doen aan een wedstrijd dient de hond te 
worden gecontroleerd op het juiste chipnummer. Tijdens het uitlezen van de chip moet de 
hond rustig blijven staan of zitten zodat de keurmeester of de geleider de chipreader over 
de rug van de hond kan bewegen. Hiervoor mag een snoepje gebruikt worden. Bij agressie is 
de hond uitgesloten van wedstrijd. 

10. De wedstrijd begint als de deelnemers zich melden bij de organisatie en eindigt na de 
afsluiting door de organisatie. 

11. Loopse teven kunnen  aan een wedstrijd deelnemen, echter pas nadat alle andere 
deelnemers de wedstrijd volledig hebben afgewerkt. 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. 

 
  

https://www.fhn.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verklaring-van-geen-bezwaar-gecoupeerde-honden.pdf
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2. Aanvraag en organisatie van een wedstrijd 

2.1 Algemeen 

Zowel instellingen die bij de FHN zijn aangesloten voor de discipline Speuren als bezitters van een 
FHN speurlicentie kunnen een wedstrijd aanvragen voor de klassen Speurcertificaat (SC) 1, 2, 3, 
Speurhond (SpH) I en II of een combinatie hiervan. De Federatie organiseert de wedstrijden, waarbij 
u als instelling of loper de wedstrijd faciliteert met het beschikbaar stellen van de speurlocaties (de 
velden) en de verzorging van de official(s). 

Voor het faciliteren van een wedstrijd is men afhankelijk van de boeren en de boeren op hun beurt 
weer van het weer. Gevolg is dat het ruim van te voren plannen bijna onmogelijk is. Om toch 
enigszins een jaaroverzicht te kunnen maken, kunt u ruim van te voren de aanvraag doen en 
aangeven in welke maand u de wedstrijd wilt houden. Dit wordt gepubliceerd op de website van de 
FHN, zodat geïnteresseerden hier rekening mee kunnen houden.  

Een wedstrijd wordt gehouden binnen het wedstrijdseizoen (van januari tot en met het laatste 
weekend van november). 
 

2.2 Tijdstip aanvraag wedstrijd 

Tenminste 4 weken voor de wedstrijd geeft de definitieve wedstrijddatum op. Dit kunt u doen door 
te klikken op “Aanmelden wedstrijd”, inloggen op het besloten gedeelte en de gevraagde gegevens 
invullen.  
 

2.3. Speurvelden 

De instelling of loper die een wedstrijd heeft aangevraagd en faciliteert zorgt voor voldoende 
geschikte terreinen, die voor alle deelnemers nagenoeg gelijkwaardig zijn. 
Een terrein kan zijn een grasveld, weiland, akker, bosgrond of braakliggend industrieterrein. Hierbij 
kan en mag het voorkomen dat er een weg overgestoken moet worden vanaf SC3 en hoger. 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 aanvrager, bij zeer slechte weersomstandigheden de wedstrijd 
afgelasten. 
 

2.4 Verwachtingen van de aanvrager en de opbrengsten 

• Degene die de wedstrijd faciliteert krijgt € 75,- locatievergoeding + € 1,50 per deelnemer 

• Degene die de wedstrijd faciliteert verzorgt de officials van de FHN met eten en drinken 

• Horeca-opbrengst is voor de aanvrager van de wedstrijd 
 

  

https://www.fhn.nl/aanmelden_wedstrijd/
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2.5 Organisatie door de FHN en verwachtingen 

• FHN regelt de inschrijvingen, de speurboekjes, speurpinnen en de publicaties 
o De spullen worden na de sluitingsdatum van de inschrijving per post verzonden naar 

een official die naar de wedstrijd komt. 

• FHN regelt en vergoedt de keurmeesters en spoorleggers voor de dag 

• FHN verzorgt de beoordelingsformulieren tijdens de wedstrijd 

• FHN verzorgt de verwerking van de gegevens 
o De keurmeester stuurt de puntenlijst naar speuren@fhn.nl 

• FHN verzorgt de diploma’s 

 

2.5 Uitwerking deelnemersveld 

• FHN Speurcoördinator bepaalt samen met de locatiebeheerder of en hoeveel SC en/of SH 
deelnemers in kunnen schrijven binnen de beschikbare ruimte in combinatie met de wens 
van de organisatie.  

• FHN Speurcoördinator bepaalt op basis van het bovenstaande punt  hoeveel keurmeesters 
en spoorleggers er nodig zijn. 

• De organisatie maakt de indeling van de speurvelden i.o.m. de speurcoördinator en/of 
KM/SL  

 
Zaterdag en zondag   
Een keurmeester mag op een dag maximaal 30 eenheden hebben. 
De eenheden zijn voor SC1, SC2 en 3 =1 (met spoorleggen 2) SpH 1 en 2 =3 (met spoorleggen  6 max 
5 honden) Voor spoorleggers  SC2 en 3 =1 en SpH =3. 
 
Maandag t/m vrijdag 
Voor wedstrijden op maandag tot en met vrijdag kan alleen een wedstrijd  worden georganiseerd 
voor de klassen voor SC1, SC2 en SC3. De maxima per keurmeester wordt bepaald op basis van het 
aantal eenheden met een maximum van 30. 
 

2.6 Minimum aantal deelnemers 

Het minimum aantal voor een wedstrijd is 8 betaalde inschrijvingen. 
 
Bij afgelasten van het wedstrijd door de keurmeester en/of organisatie wegens slechte 
weersomstandigheden of wegens andere vormen van overmacht of om andere geldige redenen die 
eerder afgelasten onmogelijk maakten, zijn de op de deelnemerslijst vermelde deelnemers geen 
kosten meer verschuldigd voor een volgend wedstrijd.  
De deelnemerslijst voor de vervangende wedstrijd 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 wedstrijd) bij de FHN worden aangemeld en ingeschreven. Zij betalen de 
volledige deelnamekosten. 
 

mailto:speuren@fhn.nl
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3. Deelname aan wedstrijd 

3.1 Licenties 

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van;  

• Speurlicentie via een aangesloten instelling 
OF 

• Privé-speurlicentie 
Bovengenoemde licenties kunnen aangeschaft te worden via de website in uw FHN-Online account. 

OF 

• Daglicentie, kan ook aangeschaft worden via uw FHN-Online account 
Deze licentie is bedoeld voor speurliefhebbers van andere hondensportorganisaties zoals KNPV en 
FCI verenigingen die eenmalig een diploma willen behalen of voor cursisten die gewoon een keertje 
willen meedoen met een wedstrijd dichtbij huis. Met een daglicentie kan men niet meedoen aan de 
competitie van de FHN of zich selecteren voor het Nederlands Kampioenschap. 
 
Deelnemers met daglicentie dienen bij inschrijving onderstaande gegevens te verstrekken: 

• Voornaam + Achternaam 
• Postcode 
• Naam hond 
• Ras/kruising 
• Chipnummer 
• Emailadres 

Dit kan gestuurd worden naar speuren@fhn.nl  
 

3.2 Instroom  

Wanneer een deelnemer al eerder heeft gespeurd bij andere organisatie, dan moet deze 
deelnemer een bewijs laten zien van een eerder behaald niveau om zo in de juiste klasse te kunnen 
toetreden. Bijvoorbeeld: 

• Een werkboekje 

• Een foto van een behaald certificaat of diploma 

• Een verwijzing naar een digitaal document  
 

Deelnemers die met een certificaat van een andere organisatie stromen horizontaal in.  
Dit houdt in dat: 

• Afdeling A van IGP 1-2 of 3 is gelijk aan SC1-2 of 3 

• Basis Speurhond KNPV is gelijk aan SC2 

• SpH I FCI of SpH A KNPV is gelijk aan SpH 1 en SpH 2 

• SpH B KNPV is gelijk aan SpH 2 
 

  

https://evenementen.fhn.nl/nl/login
mailto:speuren@fhn.nl
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3.3 Inschrijven en inschrijfkosten  

Deelnemers schrijven in via de website van de FHN. Onder de knop ‘WEDSTRIJDEN’ staan alle 
evenementen waar de wedstrijd gevonden kan worden. Wanneer u inlogt met uw FHN-Online 
account kunt u direct inschrijven. U kunt betalen via Stripe of via uw FHN ‘Wallet’ (digitale 
portemonnee die u vooraf kunt vullen in uw account). Uw gegevens worden dan automatisch 
doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat en u kunt direct online uw inschrijving terugvinden in 
uw account en onder ‘participants’ van de wedstrijd waar u voor heeft ingeschreven. Ziet u dit niet? 
Stuur dan direct een email naar online@fhn.nl dan wordt het opgelost. 
 
 
Inschrijfkosten voor licentiehouders: 
€ 22,50 
€ 10,- Jeugdlid 
 
Inschrijfkosten voor deelnemers met een daglicentie: 
€ 22,50 voor Speurcertificaat(SC) 1, 2 en 3 
€ 25,- voor Speurhond(SpH) 1 en 2 
€ 12,50 Jeugdlid 
 

3.4 Volgorde deelnemers 

Bij de SC1 wordt de volgorde middels loting bepaald, nadat de keurmeester de speurvelden heeft 
ingedeeld. Bij de overige niveaus wordt de volgorde middels loting bepaald, nadat de sporen zijn 
gelegd. 
 

3.5 Algemene regels 

• Een deelnemer mag met meerdere honden aan een wedstrijd deelnemen.  

• Per wedstrijddag mag men deelnemen aan 1 klasse per hond. 

• Loslopende honden zijn niet toegestaan op de speurvelden. Neemt een deelnemer zijn of 
haar hond los mee, dan wordt de combinatie van verdere deelname aan het wedstrijd 
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. 

• 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 wedstrijd voor de 
desbetreffende hond afgebroken. Er volgt geen beoordeling en er worden geen punten 
toegekend. 

 

  

https://evenementen.fhn.nl/nl/events
mailto:online@fhn.nl
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3.6 Diploma 

De FHN draagt zorg voor de aanwezigheid van beoordelingsformulieren op de dag van het 
wedstrijd. 
Direct na het  uitwerken van het spoor wordt door de keurmeester bekend gemaakt aan de 
deelnemer of deze is geslaagd of niet. De deelnemers die een voldoende hebben behaald, 
ontvangen het behaalde diploma direct na het wedstrijd van de official. Deelnemers die de 
maximale score behalen, ontvangen hiervoor een herinnering in de vorm van een ”pin”, een speldje 
met logo van de FHN. 
Indien men het op prijs stelt dat het behalen van het Speurcertificaat in het rashondenlogboek of 
het werkboekje voor rasloze honden wordt vermeld, dan dient men dit direct na het wedstrijd door 
de keurmeester te laten bijschrijven. 
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4. Benodigdheden en Materialen 

4.1 Spoorleggers 

Alleen spoorleggers, die in het bezit zijn van een spoorleggerscertificaat afgegeven door de FHN, 
kunnen op wedstrijden de sporen uitlopen. In overleg met de coördinator speuren kan hier van 
worden afgeweken in geval van nood. Spoorleggers worden door de FHN coördinator-speuren 
toegewezen. 
 

4.2 Keurmeester 

Alleen door de FHN aangestelde keurmeesters (of op uitnodiging van andere 
hondensportorganisaties) zijn bevoegd wedstrijden te keuren. 
 
Degene die de wedstrijd faciliteert is verantwoordelijk voor de verzorging (koffie/thee/lunch) van 
de keurmeester(s) en de spoorlegger(s). 
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5. Gedragsregels voor de deelnemers 

 
In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich sportief en beheerst 
gedragen in en om het wedstrijdterrein. 

1. Van de deelnemers en andere aanwezigen wordt verwacht de aanwijzingen van de 
keurmeester en/of de spoorlegger op te volgen. 

2. Een deelnemer die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt op of rond het 
gehele wedstrijdterrein wordt uitgesloten van verdere deelname op die dag. 

3. Een deelnemer die zijn hond zo treitert dat deze agressief wordt en in de fout gaat wordt 
uitgesloten van verdere deelname op die dag. 

4. Een deelnemer die tijdens het wedstrijd onfatsoenlijk taal gebruikt wordt 
gediskwalificeerd.  

5. Een deelnemer die langs het speurveld door middel van krachttermen een deelnemer op 
het speurveld aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft wordt, 
uitgesloten van verdere deelname die dag. 

6. Een deelnemer die zich op een of andere wijze misdraagt dat ter beoordeling van de 
keurmeester wordt van verdere deelname die dag uitgesloten. 

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

8. Indien 1 of meerdere punten genoemd hierboven van toepassing zijn dan zal de 
keurmeester dit melden aan het FHN bestuur, zodat eventueel aanvullende 
maatregelen genomen kunnen worden. 


