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Inleiding 
De Apporteersport is een hondensport waarbij het appèl, de wil om voor de baas te 
werken (will-to-please), het doorzettingsvermogen en de intelligentie van de hond en 
van de baas op de proef worden gesteld. 

De Apporteersport bij de Federatie is afgeleid van de jachthondensport, echter 
mogen er in de officiële jachthondensport alleen honden uit de jachthondengroep en 
kruisingen die sterk lijken op jachthonden met deze jachtproeven meedoen terwijl er 
veel meer honden zijn die het apporteren en de daarbij behorende uitdagingen een 
ontzettend leuk spelletje vinden. Een ander groot verschil is dat er bij de Federatie 
geen dood wild aan te pas komt, maar er enkel proeven worden afgelegd met 
dummy’s en apporteerblikken. 

De door de Federatie Hondensport Nederland georganiseerde wedstrijden zijn 
opengesteld voor alle honden en de proeven zijn zodanig aangepast dat deze voor 
alle honden uitvoerbaar zijn. Zo mag er gebruik worden gemaakt van zowel houten 
als kunststoffen apporteerblokken en van dummy’s. De proeven zijn zo gemaakt dat 
zij in veel gevallen op de trainingsvelden kunnen worden afgelegd. Hierdoor kunnen 
ook de trainingen op deze velden plaatsvinden. 

Er worden onder auspiciën van de Federatie Hondensport Nederland meerdere 
soorten wedstrijden georganiseerd. Als eerste zijn er de diplomadagen. Op deze 
dagen kan men opgaan voor het behalen van het A-, B- of C-diploma.  

Alle proeven en hoe deze door de combinatie moeten worden afgelegd voor de 
diploma’s staan volledig omschreven in het ‘Reglement Apporteerproeven’. Als de 
proeven zijn afgewerkt en voor alle onderdelen ten minste een voldoende is 
verkregen krijgt men een diploma met een cijferlijst.  

Buiten de diplomadagen worden er ook werkproeven georganiseerd. Een combinatie 
kan met deze proeven meedoen in de klasse waarin een diploma is behaald.  

De werkproeven zijn in principe elke keer anders en bevatten dus een 
verrassingselement voor de deelnemende combinatie. De basis waaraan deze 
proeven moeten voldoen, is wel omschreven. Aan het einde van de wedstrijd krijgt 
iedere combinatie een certificaat uitgereikt met het behaalde aantal punten en de 
plaatsing.  

  

https://www.fhn.nl/wp-content/uploads/2022/02/Apporteren_Reglement-Apporteerproeven.pdf
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1. Diplomadagen en Werkproeven 
Deelname aan Diplomadagen en Werkproeven 
Aan FHN diplomadagen en werkproeven kan worden deelgenomen met 
inachtneming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van de Federatie 
Hondensport Nederland. 

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

Honden met gecoupeerde oren en/of staart, honden die zonder staart geboren zijn 
en honden waarvan de staart om medische redenen gecoupeerd is, kunnen 
deelnemen aan examens en 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 
examen of wedstrijd.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester en/of 
coördinator. Is de organiserende instelling of deelnemer het niet eens met deze 
beslissing, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen digitaal bezwaar in te dienen, 
overeenkomstig de geschillenregeling in het Huishoudelijk Reglement van de 
Federatie Hondensport Nederland. 

De begeleiders 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.  

Het is zonder toestemming van de hoofdkeurmeester niet toegestaan tijdens een 
wedstrijddag van begeleider te wisselen. 

De honden dienen aangelijnd te blijven behoudens de momenten waarop zij een 
proef afleggen. Overtreding hiervan zal leiden tot diskwalificatie. 

Honden die uitvallen naar andere honden worden gediskwalificeerd. 

Inschrijven 
De instelling die de wedstrijd organiseert, publiceert 7 weken voor de wedstrijd via 
de website van de FHN de gegevens die nodig zijn om in te schrijven. Middels het 
overmaken van het inschrijfgeld schrijft u zich in met in de omschrijving vermeld: 

• Naam geleider 
• Naam hond 
• Het volledige licentienummer 
• Klasse waarin u wilt uitkomen 

Dit mag geen klasse zijn lager dan die waarin de hond reeds een diploma heeft 
behaald.  
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Beoordeling, diploma en cijferlijst 
De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd in cijfers van 6 tot en met 10. 

• 6 is voldoende 
• 7 is ruim voldoende 
• 8 is goed 
• 9 is zeer goed 
• 10 is uitmuntend 

Een proef, die onvoldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met de letter “O”. 

A-diploma 
Om het A-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m E tenminste een 6 
hebben gekregen. 

B-diploma 
Om het B-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m H tenminste een 6 
hebben gekregen. 

C-diploma 
Om het C-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m K tenminste een 6 
hebben gekregen.  

Aan elke combinatie die het diploma heeft behaald waarvoor is ingeschreven, wordt 
aan het einde van de diplomadag een diploma uitgereikt. Op het diploma staan de 
naam en geboortedatum van de hond, de naam van de begeleider alsmede de datum 
en locatie van de diplomadag. Ook staat aangegeven of het een A-, B- of C-diploma 
betreft. Elke deelnemer kan op de website de resultaten van alle proeven 
terugvinden. 

Werkproeven 
Iedere deelnemer krijgt een certificaat van deelname. Deze certificaten worden 
volledig ingevuld en ondertekend. De certificaten worden na afloop van de proeven 
uitgereikt aan de begeleiders. 

De certificaten worden niet nagezonden en niet opgehaalde certificaten worden 
vernietigd. 

Prijzen 
De organiserende instelling zorgt voor prijzen op de wedstrijddag, zie hiervoor meer 
informatie onder punt 10. Organisatie. 

Indien 2 combinaties in dezelfde klasse gelijk eindigen, gaat de prijs naar de jongste 
hond. 

Mochten deze honden van exact gelijke leeftijd zijn dan wordt tussen deze 
combinatie een barrage gehouden in de vorm van een scurry. 
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2. Helpers en materialen 
Helpers 
De organiserende instelling zorgt voor voldoende helpers, die tijdens de 
wedstrijddag de aanwijzingen opvolgen van de keurmeester. 

Materialen 
De voor de oefeningen benodigde materialen moeten op het terrein aanwezig zijn. 
Op het terrein of op de gebruikte attributen mogen geen extra kenmerken of 
markeringen zijn aangebracht.  

Pionnen 
Wanneer in de oefeningen één of meer pionnen worden gebruikt mogen deze 
maximaal 30 cm. hoog zijn, van boven open en van goede kwaliteit. 

Hoogtesprong 
Voor honden met een schofthoogte tot 25 cm. (dwergrassen) moet de hoogte van de 
hindernis 15 cm. bedragen. Voor honden met een schofthoogte van 26 tot 45 cm. 
(kleine honden) moet de hoogte van een hindernis 45 cm. bedragen. Voor honden 
met een schofthoogte van 46 cm. of meer moet dit 60 cm. zijn. 

Apporteerblokken en dummy’s 
Er wordt een standaard dummy gebruikt welke aan het minimum gewicht van het 
apporteerblok voldoet. Het apporteerblok is van hout of van kunststof met een 
gewicht van minimaal 400 gram voor grote honden, minimaal 175 gram voor kleine 
honden en minimaal 85 gram voor dwergrassen. De deelnemers in de A-klasse 
mogen hun eigen apporteerblok of dummy meenemen. In de B-klasse en C-klasse 
wordt gebruik gemaakt van dummy’s van de FHN. 

Het is niet toegestaan om een apporteerblok of dummy te gebruiken, welke met een 
ander materiaal omwikkeld zijn. 

Bij werkproeven kan er gebruik worden gemaakt van standaard dummy’s en 
apporteerblokken beschikbaar gesteld door de organisatie en/of de FHN. 
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3. Algemene bepalingen wedstrijden 

1. In alle gevallen waarin dit reglement met betrekking tot wedstrijden niet 
voorziet, beslist de coördinator Apporteersport of de hoofdkeurmeester.  

2. Wanneer kun je meedoen als combinatie aan de FHN diplomadagen en 
werkproeven? 

a. Met een startlicentie apporteren via een aangesloten hondenschool of 
met een privélicentie. Hiermee kan ook worden deelgenomen aan de 
jaarlijkse competitie en kun je geselecteerd worden voor het 
Nederlands Kampioenschap. 

b. Iedereen heeft de mogelijkheid om middels een daglicentie deel te 
nemen aan een FHN wedstrijd. De kosten hiervan bedragen 2,50 extra 
bovenop het reguliere inschrijftarief. Deelnemers met een daglicentie 
doen niet mee aan de jaarlijkse competitie en kunnen zich niet 
selecteren voor het Nederlands Kampioenschap. 

3. Er mag, ook zonder diploma, in elke klasse ingeschreven worden. Wanneer de 
combinatie een diploma heeft behaald, moet er minimaal in deze klasse 
ingeschreven worden. 

4. In de C-klasse dient men zich te kwalificeren voor de C-proeven. Dit houdt in 
dat wanneer een combinatie bij de proeven A t/m H een onvoldoende behaalt, 
deze combinatie uitgesloten wordt van de  
C-proeven. 

5. Loopse teven mogen niet deelnemen aan diplomadagen, werkproeven en het 
Nederlands Kampioenschap Apporteersport. 

6. Op wedstrijden wordt geen dispensatie voor spronghoogte gegeven. 
7. De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht.  
8. Op het wedstrijdterrein mag de hond alleen een niet slippende leren of stoffen 

halsband om de nek dragen. Ook is het gebruik van een jachtlijn met stop 
toegestaan. Het bezit of gebruik van andere dan bovengenoemde halsbanden 
is op en rond het wedstrijdterrein verboden en leidt tot uitsluiting van de 
wedstrijd. 

Wedstrijden kunnen worden afgelast wegens weersomstandigheden, te weinig 
deelnemers of andere situaties van overmacht.   
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4. FHN wedstrijden 
Diplomadagen 
Voor de FHN Apporteersport bestaan 11 verschillende proeven, benoemd als A t/m 
K, oplopend in moeilijkheid. Een combinatie kan op een diplomadag een A-, B- of C-
diploma behalen, afhankelijk van eerder behaalde diploma’s en waarvoor men 
inschrijft. Een uitgebreide beschrijving van de proeven en de beoordeling hiervan 
kunt u teruglezen in het ‘Reglement Apporteerproeven’. 

Werkproef 
Een werkproef omvat een aantal proeven van kunstmatige aard. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk uitgegaan van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen. 

Indeling van de klassen 
• A-klasse voor honden die nog geen B-diploma hebben en tenminste 1 

diplomadag in de A-klasse hebben gelopen. 
• B-klasse voor honden met een B-diploma. 
• C-klasse voor honden met een C-diploma. 

 
De proeven zullen op de wedstrijddag kort voor aanvang aan de begeleiders bekend 
worden gemaakt. De keurmeesters krijgen de proeven, onder strikt embargo, enkele 
dagen voor de wedstrijd ter inzage. 

De begeleider heeft de vrijheid om de hond in te zetten en te steunen om het beste 
resultaat te bereiken, tenzij de proefopzet dit niet toelaat. De combinatie die de proef 
met de minste hulp uitvoert, zal het hoogste aantal punten verdienen. 

Elk onderdeel krijgt in de werkproeven evenredig veel aandacht. Deze onderdelen 
zijn: 

1. Appèl 
2. Steadiness 
3. Markeren 
4. Onthouden 
5. Verloren apport 
6. Waterwerk 
7. Dirigeren (voor C-klasse) 

Verschillende onderdelen kunnen in één proef worden verwerkt en de proeven 
kunnen spelelementen bevatten. Uitgebreide informatie en puntentelling over de 
werkproeven kunt u vinden in het reglement ‘Reglement Apporteerproeven’. 
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5. FHN Competitie Apporteersport 
Jaarlijks wordt er voor de Apporteersport een A, B en C competitie opgezet. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers is er een prijs voor de 1e, 2e en 3e plaats. De 
competitie is alleen toegankelijk voor FHN licentiehouders. 

Als een combinatie zich de eerste diplomadag inschrijft voor de A-klasse, de  
B-klasse of de C-klasse, dan wordt men automatisch in die klasse ingedeeld voor de 
competitie. Een combinatie die voor de eerste keer een poging doet om het B-
diploma te behalen mag na 1 vergeefse poging op de eerste diplomadag eenmalig de 
keuze maken om een stap terug te doen en een niveau lager de competitie af te 
maken. Als men tussentijds de overstap maakt naar een hogere klasse dan wordt 
men ook in die competitie ingedeeld en kan men niet meer terug. 

Een combinatie wordt in de competitiestand opgenomen wanneer er aan minimaal 2 
diplomadagen en 2 werkproeven deelgenomen is in de competitie waarvoor deze 
combinatie is ingedeeld.  

De werkproeven worden gelopen in de klasse waarvoor men het hoogste diploma 
heeft behaald. Alleen in de A-klasse mag men zonder diploma wel mee doen aan de 
A-proeven. Op het moment dat het C-diploma wordt behaald tellen de 2 beste 
proeven ook mee voor de competitie. 

Voorbeeld: Een combinatie probeert het B-diploma te halen, echter dit is nog niet 
gelukt. De behaalde punten tellen hierdoor niet mee voor de B-competitie totdat het 
B-diploma is behaald. Resultaten van de gelopen A-werkproeven tellen dan niet mee 
voor de competitie.  

Indien u op een diplomadag geen diploma behaalt omdat bij een bepaald onderdeel 
een onvoldoende is gehaald, tellen de punten wel mee voor de competitie. 

Bij een gelijke stand aan het eind van de competitie wint de combinatie met de 
jongste hond.  
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6. Nederlands Kampioenschap 
Door de Federatie Hondensport Nederland (FHN) wordt aan het eind van het 
wedstrijdseizoen het Nederlands Kampioenschap Apporteersport georganiseerd. 
 
In overleg met een geïnteresseerde instelling wordt door de FHN een terrein 
gekozen. 
 
Kort na de laatste werkproef wordt een lijst van combinaties die voor het Nederlands 
Kampioenschap Apporteersport mogen inschrijven op de FHN website geplaatst.  
Kwalificatie gebeurd op basis van de resultaten in de competitie. Voor de A- en de B-
klasse zijn maximaal 15 plaatsen te verdelen. In de C-klasse maximaal 5. Totaal 
aantal plaatsen is 35. Afhankelijk van het aantal geplaatste deelnemers kan er door 
het bestuurslid sportzaken een uitzondering gemaakt worden. 
 
Hoe ziet het Nederlands Kampioenschap eruit 
Bij het Nederlands Kampioenschap Apporteersport worden per klasse 6 proeven 
afgenomen. In alle klassen kan men maximaal 90 punten behalen. 
 
A-klasse 
In de A-klasse moeten 3 proeven uit het reglement Diplomaproeven worden 
afgelegd. 
Er wordt door de FHN een keuze gemaakt uit de proeven A tot en met E. 
Ook moeten 3 werkproeven worden afgelegd. Hierbij moet worden voldaan aan de 
Reglementen van de werkproeven van de A-klasse. 
 
B-klasse 
In de B-klasse moeten 3 proeven uit het reglement Diplomaproeven worden 
afgelegd. 
Er wordt door de FHN een keuze gemaakt uit de proeven A tot en met H. 
Ook moeten 3 werkproeven worden afgelegd. Hierbij moet worden voldaan aan de 
Reglementen van de werkproeven van de B-klasse. 
 
C-klasse 
In de C-klasse moeten 3 proeven uit het reglement Diplomaproeven worden 
afgelegd. 
Er wordt door de FHN een keuze gemaakt uit de proeven A tot en met K. 
Ook moeten 3 werkproeven worden afgelegd. Hierbij moet worden voldaan aan de 
Reglementen van de werkproeven van de C-klasse. 
 
In de A- en B-klasse zijn 3 prijzen te behalen, in de C-klasse is 1 prijs. 
 
Indien 2 combinaties in dezelfde klasse gelijk eindigen, gaat de prijs naar de jongste 
hond. Mochten de honden van exact gelijke leeftijd zijn dan wordt tussen deze 
combinatie een barrage gehouden in de vorm van een scurry. 

Iedere deelnemer krijgt een certificaat van deelname. Deze certificaten worden 
volledig ingevuld en ondertekend. De certificaten worden na afloop van de proeven 
uitgereikt aan de begeleiders. De certificaten worden niet nagezonden en niet 
opgehaalde certificaten worden vernietigd. 
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7. Team/koppelwedstrijd 
Een teamwedstrijd is een werkproef waarbij een team de proeven, die uit meerdere 
onderdelen bestaan, afwerkt. 

Een team bestaat uit 2, 3 of 4 combinaties, afhankelijk van de opzet van de wedstrijd. 
De teamleden zijn leden met een verschillend niveau, gebaseerd op het hoogst 
behaalde diploma. In de uitnodiging voor een team/koppelwedstrijd zal bekend 
worden gemaakt hoe de samenstelling van de teams eruit dient te zien. 
 
Elke combinatie die wil inschrijven voor deze wedstrijd, dient in het bezit te zijn van 
een actieve FHN (privé)licentie. De teamwedstrijden doen niet mee voor de 
competitie en moeten als losstaande wedstrijd worden gezien. 
 
Hoe ziet deze wedstrijd eruit 
De teamwedstrijd bestaat uit 5 proeven. Gelijk als bij een werkproef krijgt het team 
op de dag van de wedstrijd de proeven uitgereikt.  
Het is mogelijk dat de deelnemers bij sommige proeven niet mogen kijken naar de 
verrichtingen van de andere teams. In dat geval is het wel mogelijk dat een door het 
team aangestelde ‘Teamcaptain’ deze proeven bekijkt en deze met zijn team 
bespreekt. 

Bij elke proef moeten alle honden van het team verschijnen en werkzaamheden 
verrichten. 

Bij het maken van de proeven wordt rekening gehouden met de 3 niveaus en er kan 
worden verlangd dat een bepaalde hond een bepaald onderdeel van de proef afwerkt 
(dit ter bescherming van de A- en B-hond). 

Ondanks boven gestelde maakt in de meeste gevallen het team zelf uit welke hond 
welk deel van de proef afwerkt.  

Per proef kan een team 60 punten verdienen.  
Aan het einde van de wedstrijd heeft het team met de meeste punten de 1e plaats 
behaald.   
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8. Organisatie 
Aanvraag wedstrijden 
Instellingen die bij de FHN zijn aangesloten voor de discipline ‘Apporteersport’ 
kunnen een Diplomadag of Werkproevendag organiseren of faciliteren.  

Na het Nederlands Kampioenschap zal een wedstrijdkalender worden opgesteld 
voor het nieuwe seizoen en worden alle actieve instellingen benaderd. Een instelling 
kan zelf ook een voorstel doen voor een wedstrijddatum. Voor alle informatie omtrent 
het organiseren van een wedstrijd kunt u dit document raadplegen. 

Aankondiging wedstrijd 
Om de wedstrijd kenbaar te maken wordt een uitnodiging gemaakt. De gegevens 
hiervoor dient u aan te leveren bij het bestuurslid sportzaken via sportzaken@fhn.nl. 
Deze zorgt dat de uitnodiging wordt gedeeld op de website van de FHN en FHN 
social media. 

De uitnodiging dient in elk geval te bevatten:  

• Naam en logo organisatie 
• Adres en plaats van de wedstrijdlocatie 
• Telefoonnummer van het secretariaat op die dag 
• E-mailadres voor vragen 
• Eventuele belangrijke opmerkingen 
• Routebeschrijving naar de wedstrijdlocatie  

Verwerking inschrijvingen 
De FHN ontwikkelt op dit moment een nieuw software systeem welke bij de aanvang 
van het nieuwe seizoen 2022-2023 gereed zal zijn. Inschrijvingen en betalingen 
zullen dan automatisch via de website verwerkt worden.  

Keurmeester 
De organisatie is verantwoordelijk voor de verzorging van de keurmeester(s) en de 
helper(s) zoals warme en koude drank, eten, toilet, onderdak bij slecht weer en een 
ruimte voor de administratieve werkzaamheden. De organisatie is niet verplicht om 
voor een attentie voor de officials te zorgen.  

Prijzen 
De organiserende hondenschool zorgt voor de prijzentafel. Wanneer de FHN de 
wedstrijd organiseert, zal deze de prijzentafel verzorgen.  

Aantal deelnemers  Aantal prijzen 
 1-5 1 
 6-10 2 
 >10 3  

https://www.fhn.nl/wp-content/uploads/2022/05/2022_Apporteerwedstrijden_organiseren.pdf
mailto:sportzaken@fhn.nl
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P a g i n a  1 3  |  1 3  

 

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

Van de deelnemers en andere aanwezigen wordt verwacht de aanwijzingen van de 
keurmeester op te volgen.  

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.  

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

Een deelnemer die tijdens een wedstrijd onfatsoenlijke taal gebruikt, wordt 
gediskwalificeerd.  

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

Tijdens de proeven mag de begeleider geen voedsel, speeltjes o.i.d. gebruiken.  

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


	FHN Reglement
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1. Diplomadagen en Werkproeven
	Deelname aan Diplomadagen en Werkproeven
	Inschrijven
	Beoordeling, diploma en cijferlijst
	A-diploma
	B-diploma
	C-diploma
	Werkproeven
	Prijzen


	2. Helpers en materialen
	Helpers
	Materialen
	Pionnen
	Hoogtesprong
	Apporteerblokken en dummy’s


	3.  Algemene bepalingen wedstrijden
	4. FHN wedstrijden
	Diplomadagen
	Werkproef
	Indeling van de klassen


	5.  FHN Competitie Apporteersport
	6. Nederlands Kampioenschap
	Hoe ziet het Nederlands Kampioenschap eruit

	7. Team/koppelwedstrijd
	Hoe ziet deze wedstrijd eruit

	8. Organisatie
	Aanvraag wedstrijden
	Aankondiging wedstrijd
	Verwerking inschrijvingen
	Keurmeester
	Prijzen

	9. Gedragsregels voor de deelnemers

