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1. Voorwoord 

Voor U ligt het cursusboek KNPV “HELPERS RICHTLIJNEN” in vraag - en antwoordvorm. 

De samenstellers van dit cursusboek willen U aangeven hoe de inhoud is samengesteld. 

Vooraan in het cursusboek vindt U het “reglement voor het examen helper KNPV”. 

Hierin kunt U onder andere lezen: 
Aan welke voorwaarden een kandidaat moet voldoen om tot het examen te worden toegelaten, 
hoe de kandidaat zich dient in te schrijven en aan welke exameneisen de kandidaat moet voldoen. 

Daarnaast vindt U een examenlijst helper, die door de examencommissie wordt gehanteerd tijdens 
een praktijkexamen. 

De vragen, die worden gesteld in de hoofdstukken 2 en 3 en op de eerste 2 bladzijden van hoofdstuk 
4 zijn naast politiehond 1 ook van toepassing op politiehond 2 en objectbewakingshond. 

Wat hierna komt in hoofdstuk 4, heeft betrekking op het helperswerk van politiehond 1. 

Daarna zijn de vragen en antwoorden vermeld, betreffende de helpersrichtlijnen van het 
keuringsreglement politiehond 2 en vervolgens die van objectbewakingshond. 

U treft ook enkele cursief gedrukte vragen met antwoorden aan. 
Deze hebben betrekking op teksten, die in het keuringsreglement niet bij de “richtlijnen helper” staan. 
De uitvoering ervan moet U in de praktijk toch beheersen, dus moet U ook vragen daarover kunnen 
beantwoorden. 

Wij hopen U enig inzicht te hebben gegeven in de samenstelling van dit cursusboek en wensen U veel 
succes. 

De examencommissie 
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Reglement voor het examen helper KNPV 

Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om helper te worden, mits men voldoet aan de 
voorwaarden genoemd in punt 2.  

Men moet daarvoor een theorie- en een praktijkexamen afleggen. 

Voor het theorie-examen worden de vragen door de examencommissie gekozen uit het vragenboek 
'Helpers-richtlijnen' KNPV.  

De erkenning als helper KNPV volgt, nadat beide examenonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. 

Inschrijving 

De kandidaat moet zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van zijn afdeling. 

Het afdelingsbestuur zendt de aanmelding naar het bureau KNPV, waarna de kandidaat wordt 
aangemeld bij de coördinator van de examencommissie helper. 

De aanmelding moet voorzien zijn van een advies of de betrokkene voldoet aan de voorwaarden 
genoemd in punt 2.  

Aanmelding voor het examen kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. 

Voorwaarden 

Om aan het examen voor helper te kunnen deelnemen, moet de kandidaat: 

 van onbesproken gedrag zijn. 

 goed kunnen horen, zien en lopen. 

 jonger zijn dan 39 jaar. 

 voldoende beschikbaar kunnen zijn om als helper te functioneren. 

 Een aspirant-helper der KNPV dient een medische keuring bij een sportmedisch centrum  te 
ondergaan voordat hij aan het examen kan deelnemen. Het medisch attest mag uiterlijk 12 
maanden voor het examen zijn afgegeven en dient aan de examencommissie te worden 
overlegd.  
(Bij het Bureau KNPV zijn de gegevens beschikbaar van de sportmedische keuringscentra in 

de diverse regio’s in het land.) 

 Deelname aan het examen is alleen mogelijk, wanneer uit de medische keuring blijkt, dat er 
geen gezondheidsrisico’s bestaan.  

 Wanneer de helper geslaagd is voor het examen, dient hij het medisch attest te sturen  naar 
het Bureau KNPV. Om door het hoofdbestuur te kunnen worden erkend, dient het medisch 
attest aanwezig te zijn bij het Bureau KNPV. 

 De kosten van de medische keuring (medisch attest) worden door het hoofdbestuur aan de 
helper vergoed. Dit onmiddellijk nadat de helper is erkend door het hoofdbestuur en het 
hoofdbestuur de rekening van de medische keuring heeft ontvangen. 

Oproeping 

De kandidaat wordt schriftelijk door de examencommissie voor het examen opgeroepen. 

Examencommissie 

De beoordeling van zowel het theorie- als het praktijkexamen, gebeurt door de examencommissie. 

Examen 

Het examen bestaat uit 2 delen: 

 een mondeling theorie-examen. 

 een praktijkexamen. 

Het theorie-examen bestaat uit het mondeling beantwoorden van 50 vragen uit het vragenboek 
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Exameneisen 

Het theorie-examen 

De kandidaat is geslaagd als hij 80% of meer van het totaal aantal vragen goed heeft beantwoord. 

Waardering 1 punt per vraag. Indien het een vraag betreft waarop deelantwoorden mogelijk zijn, zal in 
verhouding worden gewaardeerd. 

Het praktijkexamen 

Het praktijkexamen bestaat uit het testen van 4 honden. 

Hierbij worden de oefeningen van het programma PH 1 afgewerkt, waarbij een helper wordt ingezet. 

Zo ook de oefening voedsel weigeren, voorwerp bewaken en het transport van de discipline PH2. 

Verder de schijnaanval PH2 met het transport en het tot staan brengen. 

Ook de oefening het tot staan brengen van de verdachte, die met een vuurwapen schiet en met 
voorwerpen gooit van de discipline objectbewakingshond, wordt geëxamineerd. 

Exameneisen 

Voor het praktijkexamen zijn de beoordelingsnormen en waarderingen zoals hierna vermeld van 
toepassing; 

Per onderdeel zijn 5 punten te behalen. Per hond moeten tenminste 148 punten worden behaald. 

Voor de met een * aangemerkte onderdelen (volgens bijbehorende examenlijst) moet de kandidaat 
ten minste 12 punten per 4 honden behalen.  

De oefeningen tot de aanvang van het stelwerk worden door de kandidaat achter elkaar afgewerkt. 

Indien er meerdere kandidaten aan het examen deelnemen zal per oefening beurtelings worden 
gewerkt.  

Na de uitvoering van de oefeningen E t/m G, H en I en J t/m L van afdeling 3, kan voor de kandidaat 
een rustpauze worden ingelast, van 20 minuten. 

Herexamen 

De kandidaat mag in het totaal 2 keer een theorie-examen voor helper afleggen.  

Wanneer een kandidaat voor het praktijkexamen helper niet is geslaagd, mag hij dit examen 1 keer 
overdoen, nadat een termijn van 6 maanden is verstreken.  

Het afgelegde theorie-examen blijft hiervoor maximaal 1 jaar geldig.  

Wanneer een kandidaat wel voor het praktijkexamen helper is geslaagd, maar niet voor het theorie-
examen, dan moet de kandidaat binnen 3 maanden opnieuw een theorie-examen afleggen.  

Als een kandidaat na 2 keer een theorie- en/of 2 keer een praktijkexamen te hebben afgelegd niet is 
geslaagd, zal hij niet meer tot het examen worden toegelaten. 

Uitslag 

De uitslag van het theorie- en het praktijkexamen wordt binnen twee maanden na de examendatum, 
schriftelijk, door de examencommissie, aan de kandidaat bekend gemaakt. 

Erkenning 

Als de kandidaat het theorie- en het praktijkexamen met goed gevolg heeft afgelegd, kan door het 
hoofdbestuur tot de erkenning als helper worden overgegaan.  

Deze erkenning geldt voor de programma's:  
Politiehond 1, Politiehond 2, en Objectbewakingshond. 

Diploma 

De erkende helper ontvangt van het hoofdbestuur een diploma met vermelding van zijn bevoegdheid 
als helper der KNPV. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur. 

Deze beslissing is bindend. 
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Examenlijst voor helper der KNPV 

Examen datum: 

Naam kandidaat:     Voorletters: 

Geboorte datum:     Adres: 

Lid KNPV vanaf:    Postcode: 

Lidmaatschapnummer:     Woonplaats: 

Telefoonnummers:    E-mailadres 

C. Het revieren naar een persoon, 4 x PH1 

Houding en gedrag 

Het geven van commando's 

Uitleg over het werk * 

E. Het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel, 2 x PH1 en 2 x PH2 

Wijze van naderen 

Het aanbieden voedsel en toewerpen 

A. Het bewaken van een voorwerp, 2 x PH1 en 2 x PH2 

Het voorbijlopen en het naderen van de hond 

Het toetsen van het bewaken 

Het gedrag na het al of niet opnemen van het voorwerp 

D. Het transport van een arrestant, 2 x PH1 en 2 x PH2 

Houding en manier van lopen 

Het gedrag als de hond bezig is met het apporteren 

Het nabootsen van een beschonken persoon 

E. Het tot staan brengen van een verdachte die zich met een stok verweert, 4 x PH1 

In het zicht komen 

Uit het zicht gaan 

Het hanteren van de stok 

De toetsing van de stokvastheid * 

De wijze van tot staan brengen * 

F. Het weigeren om commando's van vreemden op te volgen 

Uitvoering en gedrag 

Het geven van commando's 

G. Het transport gevolgd door het tot staan brengen van een vluchtende verdachte 

De houding en de manier van lopen 

De wijze van tot staan brengen 
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J. Het tot staan brengen van een verdachte, die met een vuurwapen schiet, 4 x PH1 

In het zicht komen 

Uit het zicht gaan 

De toetsing van de schotvastheid * 

De wijze van tot staan brengen * 

K. Het onderzoek naar de werpvastheid van de hond 

Houding en gedrag 

Het oppakken en werpen * 

L. Het transport van een verdachte gevolgd door het verdedigen van de geleider 

De houding en de manier van lopen 

De wijze van verdedigen 

H. Het tot staan brengen van een op een fiets vluchtende verdachte, 4 x PH1 

In het zicht komen 

Uit het zicht gaan 

De wijze van tot staan brengen * 

De gedragingen bij het afstappen 

I. Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte 

De wijze van tot staan brengen 

C. Het tot staan brengen van de verdachte, die met een vuurwapen schiet en met voorwerpen  
     gooit, 4 x object 

In het zicht komen 

Uit het zicht gaan 

Schieten, wapen neerleggen en voorwerpen over de hond gooien 

De wijze van tot staan brengen 

M. Het terugroepen van de achtervolgende hond, 2 x PH1 

In het zicht komen 

Vluchten en gewone pas 

N. De aanhouding van een gevluchte, maar tijdig stilstaande verdachte, gevolgd door het     
     transport (schijnaanval) 3 x PH1 en 3 x PH2 

In het zicht komen 

Uit het zicht gaan 

Stilstaan en stok laten vallen 

De houding en manier van lopen 

En bij PH2 tot staan brengen 

 

 

 



  KNPV   Helpersrichtlijnen  Ph1-Ph2-Object 

Technische Commissie pagina 8  01-08-2013 

Algemeen: 

Contact met de keurmeester 

Contact met de hond 

Stil staan 

Conditie * 

 
Praktijk examen: 

( * onderdelen ) Minimale eis 12 punten per 4 honden 

Minimale eis aantal punten per hond 148 punten. 
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Hoofdstuk 2: 

Bepalingen met betrekking tot de helpers 

Helpers 

Artikel 2 
Door wie moet een helper erkend zijn? 
Een helper moet door het hoofdbestuur erkend zijn. 

Wie wijst de helpers aan voor alle keuringen? 
Voor alle keuringen wijst het hoofdbestuur de helpers aan. 
 
Wanneer eindigt de erkenning als helper en afdelingshelper? 
Erkenning als helper en afdelingshelper eindigt, na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de 
leeftijd van 45 jaar is bereikt. 

 

Hoofdstuk 3: 

Bepalingen met betrekking tot de wedstrijden en de demonstraties 

Artikel 4 

Waar mogen afdelingshelpers fungeren? 
Afdelingshelpers mogen als zodanig uitsluitend fungeren in de afdeling waartoe zij behoren. 

 

Hoofdstuk 4: 

Omschrijving van de oefeningen ter verkrijging van het certificaat 

Algemene bepalingen 

Richtlijnen voor de helper 

Belangrijke algemene punten: 

De helper dient ervoor te zorgen dat: 

a) Hij in goede conditie verkeert. 

b) Het te gebruiken leren pak hem voldoende bescherming biedt. 

c) Het jute bijtpak gaaf, van donkere kleur en van goede makelij is. 

d) Hij hoge, stevige, gesloten leren schoenen draagt, waaronder geen doppen mogen zitten, van welk 
    materiaal dan ook.  Wel mogen strips onder de schoenen zijn aangebracht. 

e) Hij een gedegen kennis bezit van de richtlijnen voor de helpers. 

f) Er steeds een goed contact is met de keurmeester tijdens de uitvoering van de oefeningen, vooral 
   in ongewone situaties. 

g) Hij in alle gevallen van de geleider af vlucht. 

h) Hij zo weinig mogelijk beweegt als er sprake is van stil staan. 

i) Hij tijdens alle transporten in gewone pas loopt, zonder overdreven armbewegingen. 

j) De bij het “stokstellen”, het “terugroepen” en het “schijnstellen” te gebruiken stokken, normale 
   ongeschilde houten stokken zijn. 

k) Merknamen of logo's alleen bevestigd worden aan de voorkant van de jas van het bijtpak, deze niet 
    groter zijn dan 5 bij 5 cm en niet opvallend van kleur zijn. 
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De helper moet weten dat: 

a) De keurmeesters het helperswerk indelen. 

b) De voor hem bestemde tekens met het boekje gegeven worden. 

c) Voor alle oefeningen geldt dat hij in afwijkende situaties handelt naar de aanwijzingen van de 
    keurmeester. 

d) Na afloop van iedere keuringsdag de keuringscommissie in het kort het helperswerk van die dag  
    met de helpers zal bespreken. 

e) Hij over het werk van de honden met niemand anders mag praten dan met de keuringscommissie. 

f) In alle gevallen, waarin gesproken wordt van royaal aanvallen, goed vastgrijpen, energiek tot staan 
   brengen of verdedigen, daaronder goed bijten wordt begrepen. 

 

Afdeling 1 

E. Het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel 

De hond wordt getest op het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel. 
 
Richtlijnen voor de helper 

Omschrijf de manier waarop de helper naar de hond toe gaat? 
De helper nadert de hond in gewone pas  aan de voorkant. 

Wat doet de helper als hij de hond tot op ongeveer 5 meter genaderd is? 
De helper dient, wanneer hij de hond tot op ongeveer 5 meter genaderd is, het voedsel duidelijk aan 
de hond te laten zien door zijn hand met voedsel op heuphoogte te houden. 

Hoe biedt de helper het voedsel aan? 
De helper biedt zowel met de linker- als met de rechterhand de hond een stukje voedsel aan. 
Het aanbieden mag slechts met één hand tegelijk gebeuren. 
Als de hond weigert, laat de helper het voedsel vallen. 

Als de helper het voedsel aanbiedt aan de hond, wat is dan niet toegestaan? 
Het voedsel mag niet tegen de neus of in de bek van de hond worden geduwd. 

Wat doet de helper na het aanbieden van het voedsel? 
De helper loopt na het aanbieden enige passen achteruit, staat dan stil en werpt de hond hierna nog 
een stukje voedsel toe. 

Als de helper het voedsel naar de hond  werpt, waar moet hij dan op letten? 
De helper moet erop letten dat het voedsel niet op of tegen de hond terecht komt. 

Wat doet de helper na het toewerpen van het stukje voedsel? 
Daarna verwijdert hij zich enige passen achterwaarts van de hond. 

Hoe handelt de helper als de hond hem aanvalt? 
Als de hond tijdens de oefening de helper aanvalt, mag de helper pas weer voedsel aanbieden of 
toewerpen als de hond hem heeft losgelaten. 

Geef een omschrijving van het te gebruiken voedsel? 
Het voedsel moet zodanig zijn, dat het niet kan wegrollen. 
Ook moet het voedsel voldoende groot en gemakkelijk hanteerbaar zijn voor de helper. 
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Afdeling 3 

Algemene bepalingen 

Richtlijnen voor de helper 

Wie bepaalt de plaats waar de helper bij de oefeningen E,H,J,M en N in het zicht van de geleider en 
zijn hond komt en waar moet de helper dan vooral voor zorgen? 
Vanaf de plaats die de keurmeester hem aanwijst, zorgt de helper ervoor, dat hij bij de oefeningen 
E, H, J, M en N gezien kan worden door de geleider en zijn hond. 

In welke richting en hoever moet de helper vluchten nadat de hond hem direct goed vastgrijpt? 
Als de hond de helper direct goed vastgrijpt, zal de helper nog 5 à 7 meter van de geleider af vluchten, 
om de“wijze van tot staan brengen”, te toetsen. Na deze vluchtpoging draait hij zich om in de richting 
van de geleider. 

Hoe moet de helper handelen als de hond hem niet direct goed vastgrijpt of hem weer loslaat? 
Grijpt de hond de helper niet direct goed vast of laat hij de helper weer los, dan moet de helper blijven 
vluchten totdat de hond hem vastgrijpt en tot staan brengt of de keurmeester hem opdracht geeft zijn 
vlucht te staken. 

Wat moet de helper doen als hij valt door een bijtende hond? 
Als de helper valt door een bijtende hond moet hij opstaan en blijven staan. 

Wat mag de helper niet doen als de hond hem tot staan heeft gebracht? 
Als de hond de helper tot staan heeft gebracht, mag de helper zich niet bewegen. 

Wat mag de helper nooit doen tijdens de aanval en het tot staan brengen door de hond? 
De helper mag de hond nooit ontwijken of van zich afschudden. 

Wanneer begint de helper bij het transport te lopen en in welke richting? 
Op een teken van de keurmeester en een daarop volgend commando van de geleider, begint de 
helper te lopen in de richting tegenovergesteld aan het stellen. 

A. Het bewaken van een voorwerp 

Een voorwerp, dat bij de hond wordt neergelegd, moet buiten tegenwoordigheid van de geleider door 
de hond worden bewaakt en verdedigd. 

Richtlijnen voor de helper 

Wie geeft de helper aan van welke kant hij de hond moet naderen? 
De keurmeester geeft de helper aan van welke kant hij de hond moet naderen. 

Op welke afstand loopt de helper voorbij de hond en op wiens teken doet hij dat? 
Op een teken van de keurmeester loopt de helper op een afstand van ongeveer 2 meter voorbij de 
hond. 

Maakt het uit of de hond zich bij het voorwerp bevindt? 
Nee, de helper loopt ook 2 meter voorbij de hond, als deze zich niet bij het voorwerp bevindt. 

Hoe ver loopt de helper het voorwerp voorbij, voordat hij zich omdraait en hoe handelt hij hierna? 
Op een afstand van ongeveer 10 meter voorbij het voorwerp draait de helper zich om en loopt 
rechtstreeks naar het voorwerp. 

Wat doet de helper als hij bij het voorwerp is gekomen? 
Bij het voorwerp gekomen, probeert de helper dit resoluut op te nemen. 

Wat doet de helper als de hond hem direct royaal aanvalt? 
Valt de hond direct royaal aan, dan laat de helper het voorwerp liggen en geeft zijn poging op. Hij richt 
zich dan op en blijft na zich 2 à 3 meter achterwaarts van het voorwerp verwijderd te hebben, stil staan 
om de hond gelegenheid te geven los te laten en naar het voorwerp terug te keren. 

Wie beoordeelt of de hond royaal aanvalt? 
De helper beoordeelt of de hond hem royaal aanvalt. 

Wat doet de helper als de hond hem loslaat? 
Laat de hond los, dan verwijdert de helper zich nog enige passen achterwaarts. 
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Hoe handelt de helper als de hond niet loslaat? 
Laat de hond niet los, dan handelt de helper naar de aanwijzingen van de keurmeester. 

Als de hond niet loslaat, dan geeft de keurmeester een aanwijzing met het boekje.Hoe handelt de 
helper dan? 
Dan gaat hij weer 2 à 3 meter achterwaarts en blijft dan stil staan om de hond de gelegenheid te 
geven los telaten. 

Wat moet de helper doen als de hond hem niet direct resoluut aanvalt? 
Valt de hond de helper niet direct en resoluut aan, dan pakt de helper het voorwerp op en loopt met 
het voorwerp in de hand 2 à 3 meter achterwaarts, waarna hij het voorwerp laat vallen. 

Wat doet de helper nadat hij het voorwerp heeft laten vallen? 
Hij gaat weer 2 à 3 meter achterwaarts en blijft stil staan om de hond gelegenheid te geven los te 
laten en naar het voorwerp terug te keren. 

Wat moet de helper doen als een hond na het loslaten met de helper mee blijft lopen? 
Als een hond na het loslaten met de helper mee blijft lopen, moet de helper achteruit blijven lopen. 

Wat doet de helper als de hond bij de toetsing in het geheel niet aanvalt? 
Valt de hond bij de toetsing in het geheel niet aan, dan pakt de helper het voorwerp op en neemt het 
over een afstand van 2 à 3 meter achterwaarts lopend mee. Daarna laat hij het voorwerp vallen. 

Wat mag de helper nooit met het voorwerp doen? 
Hij mag het voorwerp nooit over of naar de hond gooien. 

Met welke hand moet de helper trachten het voorwerp op te nemen? 
De helper moet met dezelfde hand, waarmee hij naar het voorwerp reikt, trachten het voorwerp op te 
nemen.(Dus nooit wisselen van hand). 

Hoe handelt de helper als de hond hem aanvalt voordat hij hem is gepasseerd of voordat hij het 
voorwerp10 meter voorbij is gegaan? 
Als de hond de helper aanvalt voordat hij hem voorbij gelopen is of voordat de helper het voorwerp 10 
meter voorbij is gegaan, dan wordt de oefening niet verder afgewerkt. De helper blijft dan stil staan. 

Hoe moet de helper de oefening afwerken als een hond tijdens het voorbij lopen uitkomt maar de 
helper niet bijt ? 
Als een hond tijdens het voorbijlopen van de helper uitkomt, maar deze niet bijt, moet de helper de 
oefening normaal afwerken. 

Als de hond bij het terugkomen van de helper te vroeg uitkomt en de helper royaal aanvalt, wat mag 
de helper dan niet doen? 
Als de helper, nadat hij de hond op ongeveer 2 meter afstand gepasseerd is en ongeveer 10 meter 
voorbij het voorwerp is gegaan, bij het terugkomen naar het voorwerp door de hond royaal wordt 
aangevallen (het z.g. “te vroeg uitkomen”), dan mag hij niet, de hond meeslepend, toch trachten bij het 
voorwerp te komen. 

Hoe dient de helper te handelen in het geval van te vroeg uitkomen en royaal aanvallen van de hond? 
In dit geval dient hij, zodra de hond hem royaal heeft aangevallen, 2 à 3 meter achterwaarts te gaan 
en stil te blijven staan. Dit om de hond de gelegenheid te geven hem los te laten en naar het voorwerp 
terug te keren. 

Wat moet de helper doen als de hond te vroeg uitkomt en niet direct royaal aanvalt? 
Als de hond te vroeg uitkomt en de helper niet direct royaal aanvalt, moet de helper trachten het 
voorwerp op te nemen. 

Wat moet de helper doen bij het te vroeg uitkomen en niet royaal aanvallen door de hond, wanneer 
deze zichverbetert door goed te gaan bijten, terwijl de helper naar het voorwerp gaat? 
Als de hond in dit geval, terwijl de helper naar het voorwerp gaat zich “verbetert” door goed te gaan 
bijten, dit ter beoordeling van de helper, dan staakt de helper zijn poging. 

Met wie moet de helper contact zoeken in voorkomende gevallen? 
In voorkomende gevallen moet de helper direct contact zoeken met de keurmeester, die hem dan 
nadere aanwijzingen zal geven. 

Wat moet de helper doen als hij het voorwerp heeft vastgepakt? 
Heeft de helper het voorwerp vastgepakt, dan moet hij dit ten allen tijde over een korte afstand 
meenemen. 
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C. Het revieren naar een persoon 

De hond moet een persoon opsporen en onder voortdurend blaffen bewaken. 
 
Richtlijnen voor de helper 

Wie bepaalt de plaats waar de helper gaat staan? 
De helper gaat op de plaats staan, die de keurmeester heeft aangegeven en beweegt zich zo min 
mogelijk. 

Wanneer geeft een helper bij een goed blaffende hond commando's? 
Nadat de hond de helper goed heeft aangeblaft - ongeveer 10 keer - geeft de helper commando's. 

Moet de helper, een hond die maar 2 keer blaft, commando's geven? 
De helper geeft aan een hond die maar 2 keer blaft geen commando's. 

Wat tracht een helper te doen door het geven van commando's? 
De helper zal trachten door het geven van commando's de hond te bewegen het bewaken op te 
geven. 

Zeg iets over het volume van de te geven commando's? 
De helper geeft één zacht commando en twee luide commando's. 

Hoe handelt de helper bij een moeilijk of slecht blaffende hond? 
Bij een moeilijk of slecht blaffende hond handelt de helper naar eigen inzicht. 

Waar moeten de luide commando's hoorbaar zijn? 
De luide commando's dienen zodanig gegeven te worden, dat de keurmeester aan de start ze 
duidelijk kan horen. 

Moet de helper een hond die tegelijkertijd blaft en bijt commando's geven? 
De helper geeft bij een hond die tegelijkertijd blaft en bijt, na voldoende blaffen wel commando's. 

Waarover moet de helper de keurmeester volledig inlichten? 
De helper moet de keurmeester juist en volledig inlichten over het volgende: 
a) Heeft de hond bij aankomst gesteld of gebeten. 
b) Hoe is het bewaken geweest. Bewaakte de hond steeds attent, liggend of te veraf. 
c) Hoe dikwijls heeft de hond tijdens het bewaken gebeten en waren dit beten of lichte beten. 
d) Andere niet bij het revieren behorende dingen. 
 
Wanneer mag de helper geen commando's geven? 
De helper mag de hond geen commando's geven als: 
1. De hond verder dan 10 meter bij hem vandaan is. 
2. De hond het bewaken opgeeft en weer bij de helper terugkeert. 
3. De hond de helper wel bewaakt, maar in het geheel niet blaft. 
4. De hond geblaft heeft, zich daarna vastbijt en niet meer loslaat of loslaat en niet meer blaft. 

D. Het transport van een arrestant 

Het overbrengen van een arrestant, die onderweg tersluiks een voorwerp laat vallen, daarna zijn weg 
vervolgt en hierna een beschonken verdachte nabootst. 
 
Richtlijnen voor de helper 

Wie bepaalt jaarlijks welk voorwerp er wordt gebruikt bij deze oefening? 
Het hoofdbestuur bepaalt jaarlijks het te gebruiken voorwerp. 

Welk voorwerp wordt dit jaar gebruikt? 
De kandidaat dient hier te antwoorden; met het voorwerp dat  door het hoofdbestuur voor dat jaar is 
bepaald. 

Waar verbergt de helper het voorwerp en aan welke zijde? 
De helper neemt het voorwerp onder de linkerarm, tenzij anders bepaald door de keurmeester.  
 
Na hoeveel meter en op welke wijze laat de helper het voorwerp vallen? 
Onderweg laat de helper - na ongeveer 20 meter gelopen te hebben - tersluiks het voorwerp vallen. 
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Waar moet de helper op letten tijdens het apporteren? 
De helper mag niet stil gaan staan voordat de hond met het opgepakte voorwerp hem met de kop is 
gepasseerd en de geleider hem daartoe een commando heeft gegeven. 

Hoe handelt hij in alle andere gevallen? 
In alle andere gevallen blijft hij doorlopen en handelt hij op aanwijzingen van de keurmeester. 

Over welke afstand wordt het transport op gewone wijze voortgezet nadat het voorwerp is gevallen? 
Het transport wordt hierna over een afstand van ongeveer 20 meter op gewone wijze voortgezet. 

Hoe groot is de afstand die de helper aflegt in beschonken toestand? 
Ongeveer 20 meter. 

Waarin mag dit nabootsen niet ontaarden? 
Het nabootsen van een beschonken verdachte mag niet op overdreven wijze plaats vinden en zeker 
niet ontaarden in hardlopen. 

Welke afstand dient de helper nog te lopen na de beschonken toestand en op welke wijze? 
Hierna volgt nog een afstand van 10 meter in gewone pas. 

E. Het tot staan brengen van een verdachte, die zich met een stok verweert 

Bij deze oefening test de helper of de hond angst heeft voor dreigingen en een stokslag en hoe de 
hond een verdachte tot staan brengt. 
 
Richtlijnen voor de helper 

Wat moet de helper doen als hij in het zicht komt? 
Bij het in het zicht komen, steekt hij zijn stok omhoog en wacht ruggelings naar de geleider en zijn 
hond, de eerste sommatie van de geleider af. 

Wanneer gaat de helper vluchten? 
Hij vlucht na het horen van een sommatie. 

Wat moet de helper doen, als hij het schot aan de start hoort vallen? 
Zodra de helper het schot aan de start hoort vallen, dient hij zijwaarts uit het zicht van de geleider en 
de hond te gaan. 

Hoe en op welk moment test de helper de hond op de stokvastheid? 
Als de hond de helper tot op ongeveer 25 meter is genaderd, draait de helper zich vlug om en 
probeert- door tegen de hond in te gaan, - door het geven van enige dreigende commando's en één 
draaglijke stokslag - de hond van zijn aanval af te brengen. 

Omschrijf de houding van de helper tijdens de toetsing van de stokvastheid. 
De helper gaat in een natuurlijke houding tegen de hond in, de stok dreigend omhoog en de andere 
arm lichtgebogen voor/naast het lichaam, waarbij hij zich zo breed mogelijk maakt. 

Waar moet de hond geraakt worden tijdens de toetsing van de stokvastheid? 
De stokslag moet bij voorkeur gegeven worden van voren naar achteren over de rug van de hond. 

Waar mag de stokslag niet op gericht zijn? 
De stokslag mag niet gericht zijn op de poten of de kop van de hond. 

Welke houding van de helper is tijdens de toetsing van de stokvastheid ontoelaatbaar? 
Zowel het sluipen als het onbeheerst tegen de hond instormen is ontoelaatbaar. 

Hoe handelt de helper als de hond de toetsing van de stokvastheid ontwijkt? 
Ontwijkt de hond de toetsing, dan zal de helper zich omkeren, weer tegen de hond in gaan en de 
toetsing op dezelfde wijze herhalen. Als de hond bij de eerste toetsing de stokslag heeft gekregen, 
dan mag de helper hem bij de tweede toetsing alléén nog maar onder het geven van enige dreigende 
commando’s tegemoet gaan, waarbij hij de stok dreigend omhoog houdt. 

Hoe handelt de helper als de hond de 2e toetsing ontwijkt? 
Ontwijkt de hond ook nu de toetsing, dan zal hij nog één maal op dezelfde wijze getoetst worden. 

Wat moet de helper doen na de derde toetsing? 
Na de derde toetsing moet de helper vluchten. 
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Hoe vaak mag de helper de hond de stokslag geven? 
Er mag in totaal maar één stokslag worden gegeven, ook als er verscheidene toetsingen nodig blijken 
te zijn. 

Als de helper valt tijdens de toetsing en de hond bijt niet, hoe moet de helper dan handelen? 
Als de helper valt zonder door de hond gebeten te worden, dan moet hij opstaan en de hond opnieuw 
toetsen, zo nodig twee keer. 

Als de helper valt tijdens de toetsing en de hond bijt hem tijdens het opstaan, hoe handelt de helper 
dan? 
Als de helper valt zonder gebeten te worden en de hond bijt hem tijdens het opstaan dan vlucht de 
helper nog 5 à 7 meter om “de wijze van tot staan brengen” te toetsen. 

Hoe handelt de helper als de hond tijdens de toetsing van de stokvastheid komt te vallen? 
Dan wacht hij met de toetsing tot de hond weer staat. 

F. Het weigeren om commando's van vreemden op te volgen 

Een verdachte probeert door het geven van verschillende commando's de hond te bewegen om het 
bewaken op te geven. 

Richtlijnen voor de helper 

Wanneer laat de helper de stok vallen en welke commando's geeft de helper aan de hond om hem te 
bewegen het bewaken op te geven? 
Op een teken van de keurmeester laat de helper direct de stok vallen en probeert door het geven van 
verschillende commando's zoals “vooruit”, “ga naar de baas” e.d. de hond te bewegen het bewaken 
op te geven. 

Wat mag de helper niet proberen tijdens het geven van commando's? 
De helper mag niet proberen, bijvoorbeeld door het naar beneden brengen van zijn arm(en), de hond 
tot afliggen te bewegen. 

G. Het transport gevolgd door het tot staan brengen van een vluchtende 
verdachte 

Tijdens het transport vlucht de verdachte en de hond moet hem tot staan brengen. 

Richtlijnen voor de helper 

Over welke afstand vindt het transport plaats en wat gebeurt er daarna? 
Als het transport over een afstand van ongeveer 25 meter heeft plaats gevonden, rukt de helper zich 
los op een teken van de keurmeester. Hij vlucht, zich daarbij omkerend naar de geleider, in de richting 
tegenovergesteld aan die, waarin het transport plaats vond.  

Wat moet een helper doen als een hond niet afdoende tot staan brengt? 
Als de hond niet direct, resoluut aanvalt of de helper niet afdoende tot staan brengt, blijft de helper 
vluchten tot de keurmeester hem een teken geeft, om zijn vlucht te staken. 
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H. Het tot staan brengen van een op een fiets vluchtende verdachte 

De hond moet op het commando van de geleider een op een fiets vluchtende verdachte tot staan 
brengen. 
 
Richtlijnen voor de helper 

Hoe komt de helper in het zicht van de geleider en zijn hond? 
De helper komt lopend met de fiets in het zicht. 

Wanneer en hoe vlucht de helper verder? 
Na een sommatie vlucht hij fietsend verder. 

Waarnaar regelt de fietsende helper zijn tempo en waarmee houdt hij rekening? 
De fietsende helper regelt zijn tempo naar het tempo van de hond en houdt daarbij rekening met de te 
overbruggen afstand. 

Wanneer gaat de helper uit het zicht van de geleider en zijn hond en hoe doet hij dat? 
Zodra de hond 25 meter van het startpunt is, fietst de helper in een vloeiende lijn uit het zicht van de 
geleider en zijn hond. 

Wanneer versnelt de helper? 
Wanneer de hond de helper tot op 5 à 7 meter genaderd is, zal de helper “versnellen”. 

Waar mag dit versnellen niet in ontaarden? 
Dit versnellen mag niet ontaarden in “racerij”. 

Hoe moet de helper tot stilstand komen? 
Het tot stilstand komen, dient op bedaarde wijze te gebeuren. 

Aan welke zijde van de fiets stapt de helper af? 
De helper moet afstappen aan de zijde, waar de hond hem heeft vastgegrepen. 

Wat doet de helper nadat hij van de fiets is afgestapt? 
Hij verwijdert zich enige passen van de fiets en blijft daar stil staan. 

Als een hond na het inzetten van zijn aanval door omstandigheden valt en op de grond komt te liggen, 
wat moet de helper dan doen? 
Als een hond na het inzetten van zijn aanval door omstandigheden valt, moet de helper even 
inhouden en weer versnellen als de hond weer op 5 à 7 meter is genaderd. 

I. Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte 

Bij deze oefening dient de hond de vluchtende verdachte tot staan te brengen. 
 
Richtlijnen voor de helper 

Wanneer vlucht de helper, op welke manier en in welke richting? 
De helper vlucht - op een teken van de keurmeester - in vlotte pas, in een door de keurmeester 
aangegeven richting. 

J. Het tot staan brengen van een verdachte, die met een vuurwapen schiet 

De hond moet op commando van de geleider een vluchtende verdachte, die met een vuurwapen 
schiet, tot staan brengen. 

Richtlijnen voor de helper 

Wat controleert een helper voor de aanvang van elke oefening? 
De helper moet voor elke oefening controleren of het vuurwapen geladen is. 

Waar dient de helper vooraf mede op toe te zien? 
I.v.m. de uitvoering van de aansluitende oefening “het onderzoek naar de werpvastheid van de hond” 
dient de helper er mede op toe te zien, dat er voldoende voorwerpen in een lange lijn - drie bij drie - 
verspreid liggen. 
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Wanneer gaat de helper vluchten? 
De helper komt in het zicht en vlucht, nadat hij het eerste schot gelost heeft en een sommatie van de 
geleider gehoord heeft. 

Wanneer gaat de helper uit het zicht van de geleider en zijn hond? 
Zodra de hond 25 meter van het startpunt is, vlucht de helper zijwaarts uit het zicht van de geleider en 
zijn hond. 

Waarop moet de helper letten nadat hij tot staan is gebracht? 
De helper moet er op letten dat in zijn directe nabijheid voldoende voorwerpen liggen als hij tot staan 
is gebracht. 

Wat dient voorkomen te worden als de hond zich heeft vastgebeten? 
Voorkomen dient te worden dat de helper, met een hond, die zich heeft vastgebeten, te ver naar de 
voorwerpen moet lopen. 

Wat moet de helper doen als de hond hem tot op ongeveer 25 meter is genaderd? 
Als de hond hem tot op ongeveer 25 meter is genaderd, lost de helper met een gestrekte arm 
nogmaals een schot in de richting van de hond, waarna hij het wapen laat vallen en in gewone pas 
door loopt. 

Wat moet de helper doen als de hond hem direct goed vastgrijpt? 
Als de hond de helper direct goed vast grijpt, zal hij nog 5 â 7 passen door lopen. Na deze 
vluchtpoging draait hij zich om naar de geleider. 

Als het vuurwapen weigert, wat dient de helper dan te doen? 
Als het vuurwapen weigert, dient de helper dit direct duidelijk kenbaar te maken aan de voorzitter van 
de keuringscommissie, zodat deze een vervangend schot kan afvuren. 

Wat moet de helper doen als hij valt, zonder dat de hond bijt? 
Valt de helper zonder dat de hond bijt, dan moet de helper opstaan en verder lopen. 

Wat moet de helper doen als hij valt zonder dat de hond bijt, maar tijdens het opstaan wel gaat bijten? 
Valt de helper terwijl de hond niet bijt en de hond gaat tijdens het opstaan van de helper bijten, dan 
loopt deze nog 5 à 7 meter verder om “de wijze van tot staan brengen” te toetsen. 

K. Het onderzoek naar de werpvastheid van de hond 

Bij deze oefening wordt nagegaan of de hond zich niet laat beïnvloeden door op hem geworpen 
voorwerpen. 

Richtlijnen voor de helper 

Wat moet de helper doen na het teken van de keurmeester? 
Op een teken van de keurmeester bukt de helper zich, grijpt een voorwerp van de grond en werpt 
daarmee van bovenaf op de hond. 

Hoe moet de helper de voorwerpen oppakken en wat wordt hiermee voorkomen? 
De helper moet de voorwerpen in het midden oppakken om te voorkomen dat de voorwerpen met een 
punt op de hond komen. 

Hoe moet de helper kunnen gooien? 
De helper moet zowel links als rechtshandig kunnen gooien. 

Hoeveel keer werpt de helper? 
Dit werpen vindt in totaal 3 keer plaats, tenzij de keurmeester aan geeft dat er eerder opgehouden 
moet worden. 

Wat mag de helper niet tijdens het werpen? 
De helper mag de hond niet vóór zich trekken tijdens het werpen. 
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L. Het transport van een verdachte gevolgd door het verdedigen van de 
    geleider 

Zodra de geleider door een verdachte aangevallen wordt moet de hond hem direct en resoluut 
verdedigen door de verdachte aan te vallen. 

Richtlijnen voor de helper 

Hoe en wanneer valt de helper de geleider aan en wat moet er dan ontstaan? 
Op een teken van de keurmeester valt de helper de geleider plotseling aan, waarna een korte 
vechtpartij tussen beiden moet ontstaan. 

Wanneer staakt de helper het gevecht? 
De helper blijft vechten tot de keurmeester hem een teken geeft om het ”gevecht” te staken. 

M. Het terugroepen van de achtervolgende hond 
De hond moet tijdens de achtervolging op commando van de geleider onmiddellijk bij hem terug 
keren. 

Richtlijnen voor de helper 

Wat moet de helper doen als hij in het zicht komt? 
Bij het in het zicht komen steekt hij zijn stok omhoog en wacht ruggelings de eerste sommatie van de 
geleider af.  

Wanneer gaat de helper vluchten? 
De helper vlucht na het horen van één sommatie. 

Hoe moet de helper vluchten en wat moet hij doen tijdens het vluchten? 
Het vluchten moet vlot gebeuren en de helper moet in het zicht van de hond blijven. 

Wanneer gaat de helper over in gewone pas? 
Zodra de helper het commando tot terugkeren hoort, gaat hij over in gewone pas. 

Hoelang blijft de helper doorlopen? 
De helper blijft doorlopen totdat de hond is terug gekeerd. 

De helper hoort het commando tot terugkeren niet. Hoe wordt dit opgelost? 
Hoort de helper het commando niet dan geeft de keurmeester hem een teken om in gewone pas over 
te gaan. 

Wat doet de helper als de hond niet terugkeert en de helper aanvalt? 
Keert de hond niet terug en valt hij de helper aan, dan blijft deze direct stil staan. 

N. De aanhouding van een gevluchte, maar tijdig stilstaande verdachte, 
     gevolgd door het transport (schijnaanval) 

Bij deze oefening wordt getest of een tijdig stilstaande verdachte niet door de hond wordt aangevallen. 

Richtlijnen voor de helper 

Wat moet de helper doen als hij in het zicht komt? 
Bij het in het zicht komen, steekt hij zijn stok omhoog en wacht ruggelings de eerste sommatie van de 
geleider af. 

Wanneer gaat de helper vluchten? 
De helper vlucht na het horen van één sommatie. 

Wanneer gaat de helper uit het zicht van de geleider en zijn hond? 
Zodra de hond 25 meter van het startpunt is, vlucht de helper zijwaarts uit het zicht van de geleider en 
zijn hond. 

Wat doet de helper als de hond tot op ongeveer 40 meter genaderd is en op wiens teken doet hij dit? 
Als de hond de helper tot op ongeveer 40 meter is genaderd, keert de helper zich op een teken van de 
voorzitter van de keuringscommissie om, laat direct de stok vallen en blijft -met het gezicht naar de 
naderende hond - zo stil mogelijk staan. 

Wanneer wordt het transport door de helper beëindigd? 
Het transport wordt door de helper beëindigd op een commando van de geleider. 
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~~~~~~~~~~~~~ 
Helpersrichtlijnen Politiehond 2 

Afdeling 1 

E. Het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel 

Richtlijnen voor de helper 

Omschrijf de manier waarop de helper bij de hond komt? 
Een helper, die aan komt lopen en een tas met voedsel bij zich heeft, zal de hond voedsel aanbieden. 
Als de helper op ongeveer 10 meter van de hond is, haalt hij een stukje voedsel uit de tas en gaat 
daarmee naar de hond. Hij nadert de hond in gewone pas aan de voorkant. 

Wat doet de helper als hij de hond op 5 meter genaderd is? 
De helper moet, wanneer hij de hond tot op ongeveer 5 meter genaderd is, het voedsel duidelijk aan 
de hond laten zien door zijn hand met voedsel op heuphoogte te houden. 

Hoe biedt de helper het voedsel aan? 
De helper biedt met één en dezelfde hand de hond twee keer een stukje voedsel aan. 
Als de hond weigert, laat de helper het voedsel vallen. 

Wat doet de helper na het aanbieden van het voedsel? 
De helper loopt na het aanbieden enige passen achteruit, staat dan stil en werpt de hond hierna nog 

een stukje voedsel toe, waarbij hij er op let dat het voedsel niet op of tegen de hond terecht komt. 

Daarna verwijdert hij zich enige passen achterwaarts van de hond en loopt terug naar de 

uitgangspositie,  waar de keurmeester stond en legt daar de tas neer. 

Waar moet de helper op letten tijdens het aanbieden en toewerpen van het voedsel? 

Dat hij niet in het frame van de fiets mag gaan staan. 

G. Het stil zijn 

Waar staat de helper? 

Circa 2 meter voorbij een hoek van het gebouw of schutting staat de helper. 

Welke taak heeft hier de helper  en welk voorwerp heeft de helper bij zich? 

De helper maakt hoorbare kloppende geluiden, door met de ringsleutel tegen een wand of gevel te 

kloppen. 

Wanneer stopt de helper met het maken van geluid? 

De helper stopt hiermee als de geleider hem waar kan nemen en hem aanroept met de woorden: “hier 

politie, u bent aangehouden”. 

Afdeling 3 

A. Het bewaken van een voorwerp 

Richtlijnen voor de helper 

Wanneer begint deze oefening ? 
De oefening begint als de helper, na uitvoering van oefening E van afdeling 1, de tas heeft neer 
gelegd. 

Wat doet de helper als hij bij de fiets is gekomen?                                                                                              
Bij de fiets gekomen probeert hij deze resoluut bij het stuur op te nemen. 
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C. Het revieren naar een persoon 

Richtlijnen voor de helper 

Waar en in welke houding bevindt de helper zich in het revierterrein? 
De helper gaat in het bedekte terrein , op de plaats staan, die de keurmeester heeft aangegeven en 
beweegt zich zo min mogelijk. 
 
Geeft de helper commando's? 
Nee, de helper geeft geen commando's. 

 
D. Het transport van een arrestant 

Richtlijnen voor de helper 

Wie bepaalt jaarlijks,  welk voorwerp er wordt gebruikt bij deze oefening? 
Het hoofdbestuur bepaalt jaarlijks het te gebruiken voorwerp. 

Welk voorwerp wordt dit jaar gebruikt? 
De kandidaat dient hier te antwoorden: “het voorwerp”, wat door het hoofdbestuur, voor dat jaar is 
bepaald. 

Waar en in welke houding bevindt de helper zich? 
Op circa 2 meter voor de combinatie hond en geleider, ligt de helper met de voeten naar de richting 
waar de geleider met zijn hond vandaan komt. 

Waar houdt de helper het metalen voorwerp? 
De helper neemt het voorwerp in de linkermouw. (tenzij anders bepaald door de keurmeester) 

Wat bootst de helper tijdens het 1
e
 gedeelte van het transport na? 

Een beschonken toestand. 

Waar moet de helper tijdens het nabootsen van een beschonken verdachte op letten? 
Dat dit nabootsen van een beschonken verdachte niet op overdreven wijze plaats vindt en zeker niet 
ontaardt in hard lopen. 

Wat moet de helper doen na teken keurmeester en het commando van de geleider bij het vervolg 
transport, na het onderdeel het apporteren van het voorwerp ? 
Bij het vervolgtransport loopt de helper, na het commando van de geleider (op teken van de 
keurmeester) in gewone pas vooruit en na een commando van de geleider, houdt hij halt. 

E. Het tot staan brengen van een verdachte die zich met een stok verweert 

Richtlijnen voor de helper 

Hoe komt de helper in zicht van geleider ? 
Vanaf de plaats, die de keurmeester hem aanwijst, komt de helper met de stok omhoog en met een 
weekendtas bij zich, in het zicht van de geleider en zijn hond. 
Na het horen van een sommatie vlucht de helper. 

Wat doet de helper als de hond 25 meter van de start is verwijderd? 
Nadat de hond ongeveer 25 meter van de start is verwijderd, laat de helper de tas vallen en vlucht dan 
zijwaarts uit het zicht van de geleider en zijn hond.  

G. Het transport van een verdachte, gevolgd door het verdedigen van de 
     geleider 

Wat gebeurt er als het transport over een afstand van ongeveer 25 meter heeft plaats gevonden? 
Op een teken van de keurmeester valt de helper de geleider plotseling aan, waarna een korte 
vechtpartij tussen beiden moet ontstaan. 

H. Het tot staan brengen van een op een fiets vluchtende verdachte 

Omschrijf hoe de helper met deze oefening begint? 
Vanaf de plaats, die de keurmeester hem aanwijst, komt de helper, die een aktetas aan het stuur heeft 
hangen, lopend met de fiets in het zicht. Na een sommatie van de geleider vlucht hij fietsend verder. 
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I.  Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte 

Wat gebeurt er op teken van de keurmeester, nadat de helper van de fiets is afgestapt? 
De helper vlucht - op een teken van de keurmeester - in vlotte pas, in een door de keurmeester 
aangegeven richting. Dit op het moment dat de geleider de tas van de fiets neemt. 

J. Het tot staan brengen van een verdachte die met een vuurwapen schiet 

Richtlijnen voor de helper 

Hoeveel helpers worden bij deze oefening ingezet? 
Bij deze oefening worden twee helpers ingezet. 
 
Waar moet de helper op toezien i.v.m. de uitvoering van de aansluitende oefening 
“het onderzoek naar de werpvastheid van de hond”? 
De helper moet er mede op toe zien dat hij voldoende voorwerpen in de jute zak bij zich draagt. 

In welke richting lopen de helpers als ze in het zicht van de geleider en zijn hond komen? 
De helpers lopen van de geleider af. 

Wat doen de helpers als de geleider sommeert? 
Aan deze sommatie wordt slechts door één helper voldaan. De andere helper tracht te ontkomen en 
vlucht direct nadat hij een sommatie heeft gehoord. 

Wanneer lost de helper het eerste schot? 
Onmiddellijk, nadat de geleider bij de wachtende helper een commando heeft gegeven, om de 
vluchtende helper tot staan te brengen, lost de vluchtende helper een schot in de richting van de 
hond. 

Wat moet de helper doen als de hond hem tot op ongeveer 25 meter is genaderd? 
Als de hond hem tot op ongeveer 25 meter is genaderd, lost de helper met een gestrekte arm 
nogmaals een schot in de richting van de hond. Daarna laat hij het wapen vallen en loopt hij in 
gewone pas door. De jute zak haalt hij van zijn schouder en houdt die voor zich. 

Wat doet de helper als hij tot staan is gebracht? 
Na tot staan te zijn gebracht, draait hij zich om naar de geleider en laat hij eerst de voorwerpen uit de 
jute zak vallen. Vervolgens laat hij de jute zak op de grond vallen. 

L. Het transport van twee verdachten 

Richtlijnen voor de helper 

Omschrijf de uitvoering van het transport. 
Tijdens het transport lopen de beide helpers met de zakken op de schouders, naast elkaar, in een 
richting,die hen door de geleider wordt aangegeven. 

M. Het terugroepen van de achtervolgende hond 

Richtlijnen voor de helper 

Op welke plaats komt/komen de helper(s) in het zicht van de geleider en zijn hond.   
Vanaf de plaats die de keurmeester hem/hen aanwijst, komt/komen de helper(s) in het zicht van de 
geleider en zijn hond. Na het horen van een sommatie vlucht de/één helper.  

Op welke oefeningen kan de oefening terugroepen van een achtervolgende hond plaats vinden ? 
Oefening E.H of J.  

Wat moet de helper doen als de hond niet terugkeert en aanvalt? 
Keert de hond niet terug en valt hij de helper aan, dan stapt deze af of blijft hij staan 
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N. De aanhouding van een gevluchte, maar tijdig stilstaande verdachte 
    (schijnaanval) 

Op welke plaats komt de helper in het zicht en hoe gedraagt hij zich? 
Vanaf de plaats, die de keurmeester aanwijst, komt de helper met een stok gewapend in het zicht, 
ervoor zorgend dat hij kan worden gezien door de geleider met zijn hond. Na het horen van een 
sommatie vlucht hij. 
 
 
 

O. Het transport gevolgd door het tot staan brengen van een vluchtende 
     verdachte 

Richtlijnen voor de helper 

Wat moet de helper doen, nadat het transport heeft plaats gevonden? 
Als het transport over een afstand van ongeveer 25 meter heeft plaats gevonden, vlucht de helper vlot 
op een teken van de keurmeester -in voorwaartse richting. 

Wat moet de helper onmiddellijk doen nadat de geleider zijn hond een commando om tot staan te 
brengen heeft gegeven? 
Onmiddellijk nadat de geleider zijn hond een commando om tot staan te brengen heeft gegeven, gaat 
de helper over in gewone pas. 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Helpersrichtlijnen Objectbewakingshond 

Afdeling 2 

B. Het surveilleren 

Richtlijnen voor de helper 

Hoe loopt de helper naar zijn plaats en wie bepaalt de plaats van de helper? 
De helper loopt over dezelfde route als de keurmeester en gaat op de plaats staan, die de 
keurmeester hem heeft aangegeven en beweegt zich zo min mogelijk. 

Wat is ongeveer de plaats van de helper en wat is zijn houding? 
Op een afstand van ongeveer 50 meter vanaf het laatste voorwerp staat de helper zodanig, dat hij uit 
het zicht is van de geleider en zijn hond. 

Waarover informeert de helper de keurmeester? 
De helper deelt de keurmeester mede of de hond gebeten heeft. 

D. Het surveilleren met stil zijn 

Richtlijnen voor de helper 

Waar staat de helper? 
De helper staat op 2 meter uit de hoek van een gebouw, schutting of iets dergelijks. 

Wat doet de helper op een teken van de keurmeester? De helper maakt hoorbare, kloppende 
geluiden, door met de koperen pijp tegen een wand of gevel te kloppen. De helper stopt hiermee, als 
de geleider de helper waar kan nemen en hem aanroept met de woorden ”hier bewaking, u bent 
aangehouden”. Of  als de keurmeester de helper een teken of commando geeft om te stoppen. 

Wat doet de helper verder na de woorden u bent aangehouden? 
De helper verplaatst zich,  gaat  in de looprichting van de geleider en zijn hond, op circa 2 meter voor 
deze combinatie staan. De helper stopt vervolgens het buisje onder zijn linkerarm. (tenzij anders 
bepaald door de keurmeester)  

E. Het transport van een arrestant 

Richtlijnen voor de helper 

Wanneer en hoe zal het transport aanvangen en afgewerkt worden? 
Na commando hiertoe van de geleider en conform de oefening van PH1. 

Afdeling 3 

A. Overval op de geleider 

Richtlijnen voor de helper 

Wie bepaalt de plaats vanwaar de helper tevoorschijn komt? 
De keurmeester bepaalt de plaats vanwaar de helper tevoorschijn komt. 

Wanneer en op welke wijze valt de helper de geleider aan? 
Op een teken van de keurmeester, valt de helper de geleider van opzij aan, waarna een korte 
vechtpartij tussen beiden moet ontstaan. 

Wanneer staakt de helper de vechtpartij? 
De helper blijft vechten tot de keurmeester hem een teken geeft om het gevecht te staken. 

B. Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte 

Welke oefening komt er na de overval op de geleider? 
B. Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte. 

Hoe vlucht de helper en op wie zijn teken? 
Op een teken van de vlagkeurmeester vlucht de helper, in vlotte pas voorwaarts, in de richting van de 
keurmeester, die hem het teken gaf. Dit over een afstand van 5 tot 7 meter bij een goed bijtende hond, 
waarna hij zich omdraait en stil gaat staan. 
 



  KNPV   Helpersrichtlijnen  Ph1-Ph2-Object 

Technische Commissie pagina 24  01-08-2013 

G. Het tot staan brengen van een verdachte die met een vuurwapen schiet en 
     met voorwerpen gooit. 

Richtlijnen voor de helper 

Wanneer komt de helper in het zicht van de geleider en zijn hond en hoe gedraagt hij zich? 
De helper komt  in het zicht van de geleider en de hond en wacht ruggelings op de eerste sommatie 
van de geleider alvorens hij gaat vluchten. 

Wat neemt de helper mee bij het in het zicht komen? 
2 á 3 Voorwerpen. 

Wanneer lost de helper een schot? 
De helper lost een schot in de richting van de hond als deze hem op ongeveer 40 meter is genaderd. 

Wat doet de helper na het lossen van het schot met het wapen, hoe gooit hij de voorwerpen naar de 
hond en hoe loopt hij daarna verder? 
Na het lossen van het schot, legt hij het wapen neer en werpt de voorwerpen bovenhands over de 
hond en loopt hij in gewone pas verder. 

H. Het onderzoek naar de werpvastheid van de hond. 

Richtlijnen voor de helper 

Waar dient de helper voor begin van oefening G voor te zorgen ? 
De helper dient er mede op toe te zien, dat er voldoende voorwerpen in een lange lijn - 3 bij 3 – 
verspreid liggen. 

Wanneer begint de werpvastheid? 
Op een teken van de keurmeester bukt de helper zich en zal in totaliteit 3 keer werpen, tenzij de 
keurmeester hem een teken geeft om met het werpen op te houden. 

Wat komt er na de werpvastheid? 
De helper blijft stil staan en de geleider haalt zijn hond op en volgt 25 meter weg. 

 

Algemene bepalingen m.b.t. de houding helper bij alle starts. 

Hoe komt de helper voor bij alle steloefeningen (stok, schot, rijwielstellen terug roepen en de schijn)? 

De helper komt in het zicht van de geleider en zijn hond , steekt de stok omhoog bij alle starts, m.u.v. 
het schot- en het rijwielstellen, waarbij de helper, de eerste sommatie van de geleider, in alle gevallen, 
ruggelings naar de geleider en zijn hond  afwacht, alvorens hij gaat vluchten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van een besluit van het hoofdbestuur d.d. 11 april 2015. 


