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Beknopte versie NL-Nosework reglementen 
 

Reglementen  

● Het volledige reglement kan worden gevonden op de website van de stichting NL-Nosework, 
https://nl-nosework.nl/ 

● Deelnemers hebben de plicht zich op de hoogte te stellen van de reglementen. 
 
 

Deelname 

● Een hond en een geleider moeten tijdig geregistreerd worden bij de Stichting NL-Nosework en daarbij 
het licentienummer en resultaten boekje hebben ontvangen, voordat zij deel kunnen nemen aan een 
NL-Nosework wedstrijd.  

● Aanmelden voor NL-Nosework wedstrijden (evenementen) moet gebeuren op https://nl-nosework.nl 

 

Opmeten van de honden 
 
Op de eerste wedstrijddag van de hond (vóór de Geurherkenningstest), worden voor aanvang van de 
wedstrijd door de keurmeester of een gedelegeerde van Stichting NL-Nosework 2 hoogtes gemeten. 

1. reikhoogte: hierbij staat de hond op de achterpoten en met gestrekte hals wordt gemeten 
welke hoogte deze maximaal kan bereiken. 

2. Voertuig reikhoogte: hierbij staat de hond met 4 poten op de grond en met gestrekte hals 
wordt gemeten welke hoogte deze maximaal kan bereiken. 

Het resultaat van beide metingen, dienen in het resultaten boekje te worden genoteerd en door de 
keurmeester te worden gedateerd en getekend.  

 

Inschrijving  

● Een hond kan enkel worden ingeschreven in de klasse waarvoor deze is gekwalificeerd. 
● Inschrijving voor een wedstrijd geschiedt online via de website van stichting NL-Nosework, door 

middel van overschrijving van het inschrijfbedrag naar de NL-Nosework. De inschrijving is definitief 
zodra het inschrijfbedrag op de door NL-Nosework opgegeven bankrekening is bijgeschreven. 

 

Delen van info door deelnemers en/of toeschouwers (foto’s – video)  

De informatie over de plaatsing van de ‘hides’, het verspreiden van foto’s van deelnemers door 
toeschouwers is niet toegestaan, totdat alle honden de proef hebben voltooid en de wedstrijd klaar is. 
Verstrekken van informatie over de afzonderlijke proeven, zal leiden tot diskwalificatie van die proef, 
alsmede alle soortgelijke proeven van die dag. Alle opgemerkte informatieverspreiding dient direct 
gemeld te worden aan de wedstrijdleider van die dag.  

Het is met beperkingen toegestaan, om foto's en/of video’s te maken van een proef. De fotograaf mag 
echter geen deelnemer zijn, die daarna nog aan de betreffende proef deelneemt. De plaats die de 
fotograaf mag innemen wordt aangegeven door de keurmeester. Foto's en video's die zijn 
opgenomen op de wedstrijddag mogen niet worden gedeeld voordat de wedstrijd afgelopen is. 
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Deelnemer/geleider  

● Een geleider mag maar met 1 hond per klasse werken.  
● Dient minimaal 14 jaar oud te zijn. 
● Een geleider onder de 16 jaar dient te worden begeleid door een volwassen persoon die zelf niet aan 

de wedstrijd deelneemt. 
● Geleiders mogen andere deelnemers niet aanschouwen tijdens de proef als ze deze zelf nog niet 

hebben gedaan. 
● De geleider mag praten en/of communiceren met de hond gedurende de gehele proef of test. 
● Geleiders kunnen op elk gewenst moment ervoor kiezen om te stoppen met de proef als het om het 

welzijn van de hond gaat. 
● Een geleider mag niet met meerdere honden op dezelfde wedstrijd deelnemen.  
● Het kan geleiders worden toegestaan om met een andere hond op een andere wedstrijddag van een 

meerdaags evenement te werken.  
● Eigenaren kunnen meerdere honden op 1 wedstrijddag inschrijven als zij met verschillende geleiders 

werken. 
● Deelnemers dienen hun startnummer vanaf afgifte tot einde van de wedstrijd zichtbaar dragen 

 

Deelnemende hond  

● Honden moeten ten minste 8 maanden oud zijn. 
● Loopse teven mogen deelnemen aan de proeven, maar worden aan het einde van elke klasse 

geplaatst, ongeacht de volgorde van de catalogus. 
● Geleiders van loopse teven zijn verplicht om zonder hond, bij de wedstrijdleider aan te geven dat de 

teef loops is, vóórdat alle proeven starten en moeten als laatste hun startnummer ophalen. Het 
verzwijgen hiervan kan resulteren in diskwalificatie! Loopse teven mogen naar de ring komen op het 
allerlaatste moment, als de proef gaat starten! 

● Loopse teven moeten te allen tijde een broekje dragen op het wedstrijd terrein. Zij moeten op een 
andere plek uitgelaten als de andere deelnemende honden.  

● Alle honden kunnen deelnemen aan NL-Nosework wedstrijden, ongeacht of ze ras of rasloos zijn. 
● Elke hond neemt deel op risico en kosten van de eigenaar.  

 
 

Accessoires hond 

● Een hond mag enkel een half check, tuig of vaste halsband dragen, met daaraan een vaste lange lijn 
(geen flexilijn). Een dekje of jasje is toegestaan. Een gedrags-jasje mag niet gebruikt worden (denk 
aan T-touch attributen of een Thundershirt). Een jasje of dekje dient eerst goedgekeurd te worden 
door de keurmeester. 

● Schoenen, sokken en bandages zijn niet toegestaan op de poten van de hond (er kan dispensatie 
aangevraagd worden). 

● Alle soorten lijnen zijn toegestaan niet de flexilijn. 
● Geen slipketting, pennenband, elektrische banden, geurbanden (DAP), muilkorf, dingen die de hond 

hinderen of het zicht verminderen.  
● Andere accessoires voor de hond zijn toegestaan als het voor het welzijn van de hond is (jassen, 

truien, haarclips enz.) 
 

Dubbel handling 

Het is toeschouwers/begeleiders of deelnemers die de proef al hebben uitgevoerd niet toegestaan om 
aan een deelnemende combinatie die de proef nog uit moet uitvoeren of daarmee bezig is 
aanwijzingen te geven. Hieronder wordt o.a. verstaan: melden waar een ‘hide’ zich bevindt, het aantal 
‘hides’ doorgeven of dirigeren vanaf de zijlijn, welke geconstateerd is door een official. Dit leidt tot 
diskwalificatie van de betreffende combinatie. Worden de aanwijzingen gegeven door een andere 
deelnemende combinatie dan kan ook deze worden gediskwalificeerd. 
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Geuren op wedstrijd locatie  

Deelnemers mogen zelf geen geuren meenemen naar de wedstrijd locatie. 

 

Proef-verkenning 
 
Vooraf is er een geleider briefing voor de regel updates en voor het verkennen van de locatie en 
zoekgebieden. Men kan verkennen (zonder de hond) waarin de geleider de gelegenheid krijgt om het 
zoekgebied te beoordelen en naar de startlijnen en de gebiedsgrenzen te zoeken. Geleiders mogen 
niets aanraken in het zoekgebied. 
Geleiders van loopse teven mogen de proef verkenning doen na het afwerken van de wedstrijd van 
de overige honden en de niet loopse teven. 
 

Lokaliseren van de ‘hide’ 
 
NW-1 en NW-junior: de hond moet de mogelijkheid hebben om rechtstreeks op de bron van de geur 
te kunnen komen.  
Bij NW-2, NW-3, NW-Senior en NW-Elite kan het zijn dat de hond niet rechtstreeks de bron kan 
verwijzen (hoogte/afstand). In alle klassen geldt dat de hide niet zichtbaar mag zijn voor de hond. 

 

Verwijzen en afroepen van de ‘hide’ 
 
Met verwijzing wordt bedoeld dat de hond aan de geleider, middels een voor de geleider en 
keurmeester duidelijk zichtbare gedragsverandering (‘freeze’, ‘zit’, ‘af’, ‘oogcontact met geleider’, 
‘blaffen’ enz.), laat zien dat hij de ‘hide’ gevonden heeft. 
Er is geen specifieke manier van verwijzen door de hond vereist.  
Zodra de geleider ziet dat de hond de ‘hide’ verwijst, dient de geleider de verwijzing correct aan te 
roepen aan de keurmeester met het woord ‘hide’ en dient daarbij een arm omhoog te steken, zodat 
voor iedereen zichtbaar is dat de geleider de verwijzing aanroept. 
De keurmeester dient aan te geven of het een correcte verwijzing is of niet (hide gevonden of niet). 
In het geval de keurmeester vraagt “waar?” dient de geleider de locatie van de bron te identificeren 
door deze te benoemen/te wijzen naar de bron zonder deze aan te raken (b.v. ‘bovenste lade van de 
archiefkast‘, ‘juiste bureaulade’, ‘aanrecht’ etc. ). Dit scenario is het meest waarschijnlijk met een 
hond die een subtiele verwijzing geeft en niet zo gemakkelijk kan worden gelezen of als de KM 
bevestiging wil dat de geleider de locatie kan aangeven op basis van gedragsverandering van de 
hond. Opmerking: Zodra ‘hide’ geroepen is en de KM vraagt: waar?, moet er direct gereageerd 
worden. Bij een correcte verwijzing, volgt het toekennen van de volledige punten en wordt de tijd 
gestopt en genoteerd. 
De verwijzing van de hond geldt niet als ‘hide’ melding, enkel de geleider kan een geldige ‘hide’ 
melding maken. 
Een ‘hide’ melding van de geleider zonder verwijzing van de hond is niet geldig. 
 

Finish melding 

In klasse vanaf NW-2 kan er meer dan 1 ‘hide’ in het zoekgebied aanwezig zijn. Wanneer de geleider 
van mening is dat alle geuren zijn gevonden, dient de geleider ‘finish’ te roepen naar de keurmeester, 
waarbij hij het gebied dus vrijgeeft en dan stopt de tijd. Als de geleider geen finish roept voordat de 
maximumtijd verstreken is, dan wordt de maximumtijd toegekend met behoud van eerder verkregen 
punten. In klasse NW-3, worden punten toegekend voor het melden van ‘finish’. De keurmeester kan 
zelf een puntenverdeling maken voor de verschillende ‘hides’ in een proef. Nadat de deelnemer in 
kennis wordt gesteld door de keurmester van het aantal ‘hides’ (behalve voor klasse 3). 
'Finish' moet geroepen zijn voordat de maximale parcourstijd verlopen is. 
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Beloning 

Geleider mag de beloning van de hond te allen tijde met zich mee dragen (voedsel, speelgoed, enz.). 
De hond dient te worden beloond na elke gevonden en goedgekeurde ‘hide’ op een afstand van ten 
minste 1 meter van de bron van de gevonden ‘hide’. Er moet worden beloond na elk gevonden ‘hide’, 
maar de tijd stopt niet. Het belonen van de hond nadat hij een leeg gebied heeft afgezocht gebeurd 
buiten het gedefinieerde zoekgebied. Als het team een ‘hide’ niet heeft gevonden binnen de tijd, dan 
dient de hond te worden geleid naar een al eerder gevonden ‘hide’, zodat de hond toch beloond kan 
worden. Er kan alleen worden beloond met voer, speelgoed en/of verbale beloning. Andere 
apparaten zijn niet toegestaan. Voer en/of speelgoed moeten in een afgesloten zak worden 
opgeborgen. Als men voer of speelgoed laat vallen tijdens de proef in het zoekgebied, dan kost dit 
het team 2 fout-punten. Je mag tijdens de proef de hond motiveren met spel of voer, als de geleider 
dat nodig vindt, dit dient echter wel buiten het zoekgebied te gebeuren, en de tijd blijft doorlopen. 

 

Optillen van de hond 

Indien tijdens de proef de geleider de hond wil optillen, moet dit eerst worden goedgekeurd door de 
keurmeester van die proef. 

 

Aan/af lijnen van de hond 

Tijdens de briefing zegt de keurmeester of de proef aangelijnd dient te worden gedaan of niet. Als het 
niet aangelijnd hoeft, dan hoeft de geleider niet aan de keurmeester te vragen of hij zijn hond mag 
aflijnen of om de hond weer aan te mogen lijnen als hij dat liever wenst, hetzij vóór of tijdens het 
zoeken. Tenzij het niet is toegestaan in de klasse waarin het team loopt. 

 

Tijd regels: 

De max. tijd van elke zoekopdracht kan variëren per klasse en wordt bepaald door de keurmeester, 
naar aanleiding van het aantal ‘hides’ en de moeilijkheid van het zoekgebied. De tijd begint wanneer 
de hond of de geleider een gemarkeerde startlijn passeert. Zowel de geleider als de hond mogen 
enkel via de startlijn het zoekgebied binnen gaan. 

 

Berekening van de punten 

Elke wedstrijd moet 4 verschillende proeven bevatten: containerproef, interieurproef, exterieurproef 
en voertuigproef. In alle klassen is totaal 100 punten te verdienen, dit uitgangspunt is verdeeld over 4 
x 25 punten per proef. 100 punten worden gegeven voor perfecte prestaties in elke proef, waarin het 
team foutloos was. 

 Plaatsing in de competitie is in de volgende volgorde uitgevoerd: 

• Meeste punten  
• Minste fouten 
• Snelste tijd 
 
Uitgezonderd NW-junior. In deze klasse bestaat een wedstrijd uit 2 proeven: containerproef en de 
interieurproef. Er zijn maximaal 50 punten te behalen.  
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Fouten 

Categorie 1 

Het team wordt onderbroken, indien een combinatie meer dan 3 fouten uit categorie 1 is toegewezen. 
De combinatie wordt de max. tijd toegekend en de eerder behaalde punten worden behouden. 

Hoogte aftrek (fout) punten: Punten aftrek voor: 
 

Categorie 1 fout 
Hierbij behoudt men de al 
verkregen punten 

De geleider corrigeert de hond fysiek of met verbaal geweld, 
waardoor de hond afwendt van de geleider * 
De geleider laat de hond onder een voertuig kruipen 
De geleider laat de hond over een dissel van een aanhanger of 
trailer springen 
De geleider raakt zonder toestemming objecten aan en besmet 
daarmee de omgeving van de ‘hides’ 
Als het team niet via de startlijn het gebied betreedt 
De geleider beloont de hond na het afroepen van de ‘hide’ maar 
voordat hij van de keurmeester gehoord heeft dat de ‘hide’ goed 
gekeurd is of niet 
De hond graaft, krabt, likt, of vervuilt het zoekgebied op een of 
andere manier (uitgezonderd het natuurlijk kwijl gedrag van een 
hond) 
1 lik aan/bij de ‘hide’ 
De hond zet een poot tegen het voertuig of op een doos 

* De hond mag aan de lijn trekken de geleider niet 

 

 

Categorie 2 

Het team wordt onderbroken, als aan een combinatie 1 categorie 2 fout* wordt toegewezen.  
* Als een zoekgebied is verdeeld in verschillende kamers/gebieden, die elk afgeroepen moeten 
worden met "finish" en de geleider geen finish afroept op de eerste kamer/ruimte worden punten 0 
punten gegeven en 2 fouten. De geleider moet dan naar de volgende kamer/ruimte. 

 

Hoogte aftrek (fout) punten: Punten aftrek voor: 
 

Categorie 2 fouten 
Men kan niet meer de 
maximale punten behalen, 
hooguit het behoud van punten 
tot het tijdstip waar men een 
categorie 2 fout heeft 
gekregen 

De geleider, de hond of de lijn van de hond beschadigt het 
zoekgebied. Bijvoorbeeld: kapot maken van de dozen, verplaatsen 
van dozen of objecten, veel likken, bijten, graven, krassen enz. Het 
team krijgt 0 punten en de maximale tijd wordt toegeschreven 
Het team verliest voer of een speeltje in het zoekgebied. Het team 
krijgt 0 punten en de maximale tijd wordt toegeschreven 
De geleider roept een foutieve ‘hide’ af, waar geen ‘hide’ aanwezig 
is, is einde proef, het team krijgt 0 punten en de maximale tijd wordt 
toegeschreven 
De geleider roept finish terwijl het aantal te vinden ‘hides’ nog niet 
gevonden is, het team behoudt de eerder verkregen punten maar de 
maximale tijd wordt toegeschreven 
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Categorie 3 

Het team wordt onderbroken, als een combinatie 1 categorie 3 fout is toegewezen. De combinatie 
krijgt dan de max. tijd en 0 punten. Punten behaald in andere proeven blijven altijd behouden.      
Gediskwalificeerd: als de keurmeester of de geleider de wedstrijd afbreekt bij 2 onderdelen 

Hoogte aftrek (fout) punten: Punten aftrek voor: 
 

Categorie 3 fouten 
Men kan niet meer de 
maximale punten behalen, 
hooguit het behoud van punten 
tot het tijdstip waar men een 3 
categorie fout heeft gekregen 

Als de geleider de hond met veel stress of pijn door laat werken of in 
een gevaarlijke situatie brengt, waarbij de keurmeester de proef 
beëindigt. Het team krijgt 0 punten en de maximale tijd wordt 
toegeschreven 
De geleider verbaal of fysiek de hond bedreigd, is einde proef. Het 
team krijgt 0 punten en de maximale tijd wordt toegeschreven 
De hond bevuilt het gebied (plassen/poepen/kotsen), is einde proef. 
Het team krijgt 0 punten en de maximale tijd wordt toegeschreven 
De hond verlaat het gebied en is niet onder controle, is einde proef.  
Het team krijgt 0 punten en de maximale tijd wordt toegeschreven 
De geleider stopt de proef, ongeacht de reden. Het team krijgt 0 
punten en de maximale tijd wordt toegeschreven  
De geleider komt niet opdagen voor een proef. Het team krijgt 0 
punten en de maximale tijd wordt toegeschreven 

 

 
 
 
 

Klassen 
 
NW-Junior 
Honden van 8-12 maanden leeftijd, en nemen enkel deel aan de 2 onderdelen; Container en 
Interieur. 
Deelname mogelijk na slagen voor de lavendel geurherkenningstest 

 Bij Junior proeven stopt de tijd wanneer de geleider ‘hide’ roept. 
 
NW-1 
Honden vanaf 12 maanden leeftijd 
Deelname mogelijk na slagen voor de lavendel geurherkenningstest 
Bij NW-1 proeven stopt de tijd wanneer de geleider ‘hide’ roept. 

 
NW-2 
Honden vanaf 15 maanden leeftijd 
Deelname mogelijk na slagen voor de eucalyptus geurherkenningstest  
NW-2, na promotie uit NW-1 
Bij NW-2 proeven stopt de tijd wanneer de geleider 'Finish' roept en zijn arm omhoogsteekt. 

 
NW-3 
NW-3, na promotie uit NW-2 
Deelname mogelijk na slagen voor de anijs geurherkenningstest  
Bij NW-3 proeven stopt de tijd wanneer de geleider 'Finish' roept en zijn arm omhoogsteekt. 

 
NW-Elite 
NW-Elite, na promotie uit NW-3 
Bij NW-Elite proeven stopt de tijd wanneer de geleider ‘Finish’ roept en zijn arm omhoogsteekt. 
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NW-Senior 
Honden vanaf 8 jaar leeftijd 
Deelname mogelijk na promoveren uit NW-1 
Deelname mogelijk na slagen voor de eucalyptus geurherkenningstest  
Bij NW-Senior proeven stopt de tijd wanneer de geleider 'Finish' roept en zijn arm omhoogsteekt. 
Deelname in deze klasse is een keus van de geleider. Honden die in prima gezondheid verkeren 
mogen ook na de leeftijd van 8 jaar in de overige klassen deelnemen en op een later tijdstip indien 
gewenst overstappen naar NW-Senior. 
 

 
 
Gebruik van geuren in de klassen  
Alle geuren, inclusief de afleidingsgeuren, worden geplaatst of ingekapseld zodat de hond niet 
rechtstreeks in aanraking kan komen met de bron van de geur. 
De geur moet altijd in dezelfde container en op dezelfde plaats blijven voor alle deelnemers in alle 
klassen. De geur in de afgesloten container en de container zelf kunnen niet worden gebruikt in de 
volgende klasse. De verschillende geuren moeten minimaal 1.2 meter van elkaar geplaatst worden. 
 
Vanaf NW-2 kunnen er verschillende geuren gebruikt worden. Het is aan de keurmeester of hij 
daarvan gebruik maakt, of dat hij maar 1 geur gebruikt. 

 

Geur NW-
Junior 

NW-1 NW-2 NW-senior NW-3 NW-Elite 

Lavendel Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Eucalyptus Nee Nee Ja Ja Ja Ja 
Anijs Nee Nee Nee Nee Ja Ja 
Combinatie Nee Nee  Ja* Ja*   Ja**   Ja** 
Afleidingsgeur*** Nee Nee Ja Ja Ja Ja 
Leeg gebied Nee Nee Nee Nee Ja Ja 
 
Lege zoekgebieden: een zoekgebied zonder ‘hides’. Dit kan alleen gebeuren op het niveau van NW-3 
en NW-Elite. 
 
* combinatie geur tussen lavendel en eucalyptus (1 ‘hide’ met lavendel + 1 ‘hide’ met eucalyptus of 
beiden geuren in 1 hide) 
 
** combinatie geur tussen lavendel, eucalyptus en anijs (1 ‘hide’ met lavendel + 1 ‘hide’ met 
eucalyptus + 1 ‘hide’ met anijs of meerdere geuren in 1 ‘hide’) 
 

*** Afleidingsgeuren: in deze klassen kunnen bij alle proeven, maximaal 2 verschillende 
afleidingsgeuren geplaatst worden. Een afleidingsgeur moet minstens 1,2 meter afstand tot een ‘hide’ 
hebben. De betekenis van afleidingsgeuren is om ervoor te zorgen dat de hond niet enkel een 
afwijkende geur detecteert maar daadwerkelijk de geuren detecteert welke in NL-Nosework gebruikt 
worden. 
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Afleidingsgeuren 

Lijst met middelen welke NIET mogen worden gebruikt als afleidingsgeuren: 
Koffie    Thee        Konijnenvacht 
Bloed    Drop        Chocolade 
Nat voer   vogelveren       sterke specerijen 
Schoonmaakmiddelen Chemicaliën       Urine 
Poep    iets van loopse teven      alle soorten paddenstoelen 
Curry en andere geuren die delen van Nosework geuren bevat (lavendel, eucalyptus, anijs) 
Alle soorten vlees en vleesbeleg ook in droge vorm 
Honden- en kattenvoer 
 

 

Proeven: 

Geurherkenningstest (GHT)  
Voordat men aan een NL-Nosework wedstrijd in kan deelnemen met een nieuwe hond, of met een 
hond die gepromoveerd is naar een hogere klasse, dient men eerst een geur herkenningstest af te 
nemen met de hond behorend bij de betreffende klasse. 
 

• Doel van de geurtest: bij de geurtest wordt gecontroleerd of de hond correct de bron van de geur kan 
verwijzen.  

• Om aan een wedstrijd te mogen deelnemen, moet de hond de geur herkenningstest vereist voor dat 
specifieke niveau van de proef en/of titel kunnen volbrengen. 

• Het met succes behalen van een geurtest vereist dat een hond de locatie van de geur (‘hide’) verwijst 
en dat de geleider de verwijzing correct aanroept met ‘hide’, binnen een tijdsbestek van drie minuten. 

• Is een soort container zoek oefening.  
• De test vereist 12 gesloten kartonnen dozen in een patroon van een of twee rijen met een minimale 

afstand van 120 cm  
• De test wordt aangelijnd uitgevoerd, elke lengte lijn is toegestaan (geen flexlijn).  
• In een van de dozen ('target box‘), is onzichtbaar de geur van de doelgroep geplaatst  
• Alle andere dozen moet redelijk nieuw, en niet-verontreinigde door geur, eten of andere storende 

geuren.  
• De target doos blijft voor alle teams op dezelfde plaats staan. 
• Bij de test mogen toeschouwers aanwezig zijn die in relatie staan tot de deelnemers, zolang zij zelf 

geen deelnemer zijn. 
• Mag binnen of in buiten plaatsvinden 
• 3-minuten test  
• De dozen mogen niet worden aangeraakt door de geleider tijdens de test  
• 1 doel geur per test  
• De tijd begint wanneer de hond of de geleider de start lijn kruist 
• De tijd stopt wanneer de geleider ‘hide’ roept, met vermelding dat zijn hond de juiste doos heeft 

gevonden 
• De geleider beloond de hond nadat de keurmeester heeft bevestigd dat de juiste doos is verwezen.  
• De geleider moet de hond belonen 1 meter van de doos af om verontreiniging te minimaliseren 

 
 
Vooraf is er een briefing door de keurmeester. Er wordt een startlijn aangegeven. Zodra de hond of 
de geleider de startlijn passeert start de tijd. Er mag langs de dozen op en neer gelopen worden, en 
de geleider mag ze aanwijzen maar niet aanraken. Zodra de hond een verwijzing doet en de geleider 
‘hide’ roept geeft de keurmeester aan of het correct is en dan mag de hond beloond worden. Als de 
hond een foute verwijzing heeft gemaakt zal de keurmeester de juiste doos aanwijzen om de hond 
succes te geven, de hond heeft de test dan niet gehaald. 
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Container test 

Deze proef kan binnen of buiten worden gehouden, op de begane grond. 
Omvat meestal een aantal dozen die zijn opgesteld in een patroon.  
De dozen mogen alle vormen en maten hebben.  
Hier kunnen kartonnen of plastic dozen gebruikt.  
 
 
CONTAINER NW-Junior NW-1 NW-2 NW-

senior 
NW-3 NW-Elite 

Aantal dozen/ 
containers: 

8 - 12 8 - 12 max. 18 max. 18 Vrij Vrij 

Types dozen/ 
containers: 

Karton/plastic Karton/plastic Vrij Vrij Vrij Vrij 

Aantal ‘hides’: 1 1 1-2 1-2 0-3 0-4 
Aantal ‘hides’ 
bekend 

Ja Ja Ja Ja Nee Nee 

Plaatsing 
dozen/ 
containers: 

1.2 meter 
tussen elke 
doos, in 1, 2 of 
3 rijen of in een 
cirkel 

1.2 meter 
tussen elke 
doos, in 1, 2 of 
3 rijen of in 
een cirkel 

Vrij 
geplaatste 
containers 
mogen 
elkaar, 
echter niet 
raken 

Vrij 
geplaatste 
containers 
mogen 
elkaar, 
echter niet 
raken 

Vrij 
geplaatste 
containers 
mogen 
elkaar niet 
raken 

Vrij 
geplaatste 
containers 
mogen 
elkaar niet 
raken 

Tijd: De KM bepaald 
a.d.h.v.: grootte 
v.h. gebied en 
het aantal 
containers,  
max. 2 min. 

De KM 
bepaald 
a.d.h.v.: 
grootte v.h. 
gebied en het 
aantal 
containers,  
max. 2 min. 

De KM 
bepaald 
a.d.h.v.: 
grootte v.h. 
gebied en 
aantal 
containers,  
max. 2 min. 

De KM 
bepaald 
a.d.h.v.: 
grootte v.h. 
gebied en 
aantal 
containers,  
max. 2 min. 

De KM 
bepaald 
a.d.h.v.: 
grootte v.h. 
gebied en 
aantal 
‘hides’ 

De KM 
bepaald 
a.d.h.v.: 
grootte v.h. 
gebied en 
aantal 
‘hides’ 

Aangelijnd of 
niet: 

aangelijnd aangelijnd Vrije keus 
van de KM 
ivm de 
veiligheid 
van de hond 

Vrije keus 
van de KM 
ivm de 
veiligheid 
van de 
hond 

Vrije keus 
van de KM 
ivm de 
veiligheid 
van de 
hond 

Vrije keus 
van de KM 
ivm de 
veiligheid 
van de 
hond 
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Interieur test 

Elke competitie omvat een interieur/gebouw proef die, afhankelijk van het niveau, één tot drie 
zoekgebieden kan omvatten. Een interieur proef kan worden onderverdeeld in 1-3 aaneengesloten 
kamers in NW-3. Een interieur proef kan worden onderverdeeld in 1-4 aaneengesloten kamers in 
NW-Elite. De proef kan aangelijnd of los afgelegd moeten worden, afhankelijk van de specifieke eisen 
van de proef.  
 

INTERIEUR NW-
Junior 

NW-1 NW-2 NW-Senior NW-3 NW-Elite 

Aantal ‘hides’: 1 1 1-2 1-2 0-3 per 
kamer, maar 
max 6 totaal 

0-4 per 
kamer, maar 
max 6 totaal 

Aantal ‘hides’ 
bekend: 

Ja Ja Ja Ja Nee Nee 

Gebiedseisen: max. 
50m2 

max. 
50m2 

max. 
110m2 

max. 
110m2 

De KM 
bepaald, 

max. 500m2 

De KM 
bepaald, 

max. 500m2 
Tijd: De KM 

bepaald aan 
de hand van 
de grootte 

van het 
gebied, 

max. 3 min 

De KM 
bepaald 
aan de 

hand van 
de grootte 

van het 
gebied, 

max. 3 min 

De KM 
bepaald 
aan de 

hand van 
de grootte 

van het 
gebied, 

max. 3 min 

De KM 
bepaald aan 
de hand van 
de grootte 

van het 
gebied, 

max. 3 min 

De KM 
bepaald aan 
de hand van 

de grootte van 
het gebied 

De KM  
bepaald aan 
de hand van 

de grootte van 
het gebied 

Max ‘hide’ 
hoogte/afstand:
  

100cm* 100cm* 160cm 
 

100cm 
 

180cm 250cm 

Aangelijnd of 
niet: 

Aangelijnd Aangelijnd Vrije keus 
van de 

keurmeeste
r i.v.m. de 
veiligheid 

van de 
hond 

Vrije keus 
van de 

keurmeester 
i.v.m. de 
veiligheid 

van de hond 

Vrije keus van 
de 

keurmeester 
i.v.m. de 

veiligheid van 
de hond 

Vrije keus van 
de 

keurmeester 
i.v.m. de 

veiligheid van 
de hond 

 

*Elke hond moet op zijn eigen manier helemaal tot aan de bron kunnen werken. Dus wordt de 
maximale reikhoogte van de kleinste deelnemende hond gehanteerd.  
Deze reikhoogte wordt bij een eerste deelname gemeten en in het licentieboekje vermeld. 
Zie “meten van de honden” op pagina 1 
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Exterieur test 

Exterieur proef is een proef waar de hond moet zoeken in verschillende buiten omgevingen. In de 
exterieur proef zijn er altijd natuurlijke afleidingsgeuren.  
Het zoekgebied zal duidelijk worden aangegeven door vlaggen, pionnen, tape of andere 
herkenningstekens als omtrek van het zoekgebied. De ‘hides’ worden enkel binnen het opgegeven 
zoekgebied geplaatst. Echter mogen honden en geleiders zich buiten deze gebieden verplaatsen als 
onderdeel van hun zoekpatroon. Geleiders mogen vanuit elke richting het zoekgebied weer terug in. 
Het zoekgebied en de tijdslimiet worden vastgesteld op een aantal factoren waaronder, grootte, 
weersomstandigheden, complexiteit, afleidingen en niveau en kan met elke proeflocatie veranderen. 
 

EXTERIEUR NW-1 NW-2 NW-Senior NW-3 NW-Elite 
Aantal ‘hides’: 1 1-2 1-2 0-3 0-4 
Aantal ‘hides’ 
bekend: 

Ja Ja Ja Nee Nee 

Gebiedseisen: max. 50m2 max. 110m2 max. 110m2 De KM bepaald, 
max. 500m2 

De KM bepaald, 
max. 500m2 

Tijd: De KM 
bepaald aan 
de hand van 
de grootte 
van het 
gebied, max. 
3 min 

De KM 
bepaald aan 
de hand van 
de grootte 
van het 
gebied, max. 
3 min 

De KM 
bepaald aan 
de hand van 
de grootte 
van het 
gebied, max. 
3 min 

De KM bepaald 
aan de hand van 
de grootte van 
het gebied en het 
aantal ‘hides’ 

De KM bepaald 
aan de hand van 
de grootte van 
het gebied en het 
aantal ‘hides’ 

Max ‘hide’ 
hoogte/afstand:
  

100cm* 160cm 
 

100cm 
 

180cm 250cm 

Aangelijnd of 
niet: 

Aangelijnd Vrije keus 
van de 
keurmeester 
ivm de 
veiligheid van 
de hond 

Vrije keus 
van de 
keurmeester 
ivm de 
veiligheid van 
de hond 

Vrije keus van de 
keurmeester ivm 
de veiligheid van 
de hond 

Vrije keus van de 
keurmeester ivm 
de veiligheid van 
de hond 

 

*Elke hond moet op zijn eigen manier helemaal tot aan de bron kunnen werken. Dus wordt de 
maximale reikhoogte van de kleinste deelnemende hond gehanteerd. 
Deze reikhoogte wordt bij een eerste deelname gemeten en in het licentieboekje vermeld. 
Zie “opmeten van de honden” op pagina 1. 
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Voertuig test 

Uitvoeren van voertuig proef is een proef waar de hond buiten verschillende voertuigen moet 
bekijken. Onder een voertuig wordt verstaan, bijv.: auto, truck, trailer, ATV, aanhangwagen, trekker, 
landbouwmachines of taxi-riksja (geen fietsen en bromfietsen). De hond mag op geen enkel moment 
een poot zetten op het voertuig. Alle soorten voertuigen moeten in geremde positie staan en niet de 
mogelijkheid hebben om te kunnen verplaatsen. 
Alleen de buitenkant van het voertuig wordt gebruikt!!! Er worden fouten toegekend als de hond met 
zijn poten schade aan het voertuig maakt. Dit ook om de veiligheid van de hond in acht te nemen 
(bijvoorbeeld als de hond verdwijnt onder de auto). De geleider hoeft nooit de deur van een voertuig 
te openen om een ‘hide’ te vinden.  
 
 

VOERTUIG NW-1 NW-2 NW-Senior NW-3 NW-Elite 
Aantal 
‘hides’: 

1 1-2 1-2 0-3 
 

0-4 

Aantal ‘hides’ 
bekend: 

Ja Ja Ja Nee Nee 

Aantal 
voertuigen: 

2 stuks; 
auto', aanhang-
wagens en 
opleggers 
 

2 stuks;  
auto's, 
aanhang-
wagens, 
opleggers 
of 1 trekker, 
vrachtwagen 
of auto/trailer 

2 stuks;  
auto's, 
aanhang-
wagens, 
opleggers 
of 1 trekker, 
vrachtwagen 
of auto/trailer 

Ten minste 3 
stuks; auto's, 
trailers of 2 
trekkers, 
vrachtwagen 

Tussen de 3–5 
stuks; auto's, 
trailers of 2 
trekkers, 
vrachtwagen 

Tijd: De KM bepaald 
a.d.h.v. grootte 
van de 
voertuigen,  
max. 3 min 

De KM 
bepaald 
a.d.h.v. grootte 
van de 
voertuigen,  
max. 3 min 

De KM 
bepaald 
a.d.h.v. grootte 
van de 
voertuigen,  
max. 3 min 

De KM bepaald 
a.d.h.v. grootte 
van de 
voertuigen en 
het aantal 
‘hides’ 

De KM bepaald 
a.d.h.v. grootte 
van de 
voertuigen en 
het aantal 
‘hides’ 

Hoogte van 
de ‘hide’ 

Toegestane 
maximum 
hoogte is de 
hoogte die de 
kleinste  
deelnemende 
hond kan 
bereiken met 4 
poten op de 
grond* 
 

De toegestane 
maximum 
hoogte is de 
hoogte die de 
kleinste 
deelnemende 
hond kan 
bereiken met 4 
poten op de 
grond* 

De toegestane 
maximum 
hoogte is de 
hoogte die de 
kleinste 
deelnemende 
hond kan 
bereiken met 4 
poten op de 
grond* 

De toegestane 
maximum 
hoogte is de 
hoogte die de 
kleinste 
deelnemende 
hond kan 
bereiken met 4 
poten op de 
grond* 

De toegestane 
maximum 
hoogte is de 
hoogte die de 
kleinste 
deelnemende 
hond kan 
bereiken met 4 
poten op de 
grond* 

Aangelijnd of 
niet: 

Aangelijnd Aangelijnd Aangelijnd  Aangelijnd Aangelijnd 

 
*De voertuig reikhoogte voor deze proef wordt gemeten door de neus van de hond omhoog te 
brengen en de hals te strekken waarbij de hond met 4 poten op de grond staat.  
Zie “opmeten van de honden” op pagina 1. 
 


