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Inleiding 
Dit is het Algemeen Reglement voor FHN GG wedstrijden. In dit document vindt u de 
omschrijving van de kwalificatiewedstrijden, de werkproef en het Nederlands 
Kampioenschap en worden de randvoorwaarden en benodigdheden voor een FHN GG-
wedstrijd benoemd. Daarnaast worden in dit document de Algemene bepalingen voor de 
wedstrijden besproken en wordt u gewezen op de gedragsregels omtrent deelnemers. 
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1.  FHN GG Wedstrijden 
Organisatie 

De instelling die een wedstrijd organiseert dient aangesloten te zijn bij de FHN voor de 
discipline GG.  

 

Wedstrijdterrein 

De minimale afmetingen van een wedstrijdterrein (eventueel zaal) dienen 25 x 40 meter te 
bedragen. Het terrein van 25 x 40 meter te zijn afgezet met lint met daar omheen een 
uitloopruimte van minimaal 2 meter. Er dient gelegenheid te zijn om de begeleiders van de 
deelnemende honden buiten het gezichtsveld van de honden te brengen op een afstand van 
tenminste 20 meter. Voorts dient er gelegenheid te zijn om te schuilen bij slechte 
weersomstandigheden. Indien deze schuilgelegenheid niet tevens ruimte biedt aan de 
keurmeester om daar na afloop van de wedstrijd de puntenberekening uit te voeren en de 
uitslag bekend te maken, dan dient gezorgd te worden voor een ruimte in de naaste 
omgeving die hiervoor wel geschikt is. Op of bij het terrein dient een toilet aanwezig te zijn. 
Indien bij slechte weersomstandigheden geen gelegenheid bestaat om uit te wijken naar een 
overdekte ruimte van voldoende afmetingen, kan de keurmeester, voor of tijdens het 
examen, besluiten de wedstrijd af te gelasten.  

 

Algemeen 

Aan een FHN GG - wedstrijden 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 medisch 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.  

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

2. 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.  

3. Waar in deze ‘Algemene Bepalingen’ en het ‘Programma van Eisen’ gesproken wordt 
van deelnemer wordt bedoeld de combinatie van begeleider en hond. 

4. De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht. Op het 
wedstrijdterrein mag de hond alleen een niet slippende leren of stoffen halsband om 
de nek dragen. In de reglementen Gedrag en Gehoorzaamheid wordt kortheidshalve 
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verwezen naar de "halsband". Het bezit of gebruik van andere dan bovengenoemde 
halsbanden is op en rond het wedstrijdterrein verboden en leidt tot uitsluiting voor 
de wedstrijd. 

5. Voordat een deelnemer mee kan doen aan een wedstrijd dient de hond te worden 
gecontroleerd op het juiste chipnummer. Tijdens het uitlezen van de chip moet de 
hond rustig blijven staan of zitten zodat de keurmeester de chipreader over de rug 
van de hond kan bewegen. Indien de hond dit niet rustig toelaat of als de geleider 
hem vast moet houden leidt dit tot puntenaftrek bij de oefening “Omgang geleider - 
hond”. Indien een hond erg angstig reageert op het uitlezen van de chip mag de 
begeleider dit doen. Bij agressie wordt de hond uitgesloten voor de wedstrijd. 

6. De wedstrijd begint als de deelnemers de ring betreden en eindigt wanneer zij het 
weer verlaten hebben. De keurmeester stelt voor de aanvang van de wedstrijd het te 
lopen parcours vast en bepaalt de wijze waarop de wedstrijd wordt afgenomen. Elke 
oefening vangt aan op een door de keurmeester aangewezen plaats, die per oefening 
verschillend kan zijn.  

7. Als er sprake is van agressie wordt de hond voor verdere deelname aan betreffende 
onderdeel van de  wedstrijd uitgesloten. Als de situatie ernstig genoeg is, waarbij de 
kans op herhaling duidelijk aanwezig is, kan de keurmeester of coördinator besluiten 
om de combinatie voor de hele dag uit te sluiten. 
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3. Benodigdheden en Materialen 
Ringmeester 

De organiserende instelling zorgt voor een ter zake kundige ringmeester, die tijdens het 
examen de aanwijzingen aan de begeleiders geeft. 

Materialen 

De voor de oefeningen benodigde materialen moeten op het terrein aanwezig zijn. Op het 
terrein of de gebruikte attributen mogen geen extra kenmerken of markeringen zijn 
aangebracht. Indien de benodigde materialen niet of niet in de voorgeschreven uitvoering 
aanwezig zijn, zal de keurmeester het examen afgelasten. Voor een herhaling van het 
examen zijn dan de volledige examenkosten verschuldigd. 

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. 

Halve bollen 

De benodigde halve bollen voor de desbetreffende oefeningen dienen een doorsnede te 
hebben van +/- 20 cm. Er zijn maximaal 3 halve bollen nodig. 

Palen 

De 6 palen t.b.v. de slalom dienen los plaatsbare (prik)palen te zijn. Deze palen moeten 
minimaal 75 cm hoog zijn. 

Hoogtesprong 

De hoogtesprong is een gesloten hindernis zonder zijvleugels. De hoogte moet instelbaar zijn 
op hoogtes van 10, 25, 30, 45 en 60 cm. De breedte moet minimaal 1 en maximaal 1,50 
meter zijn. De staanders dienen minimaal 1,20 meter hoog te zijn. Voor dwergrassen is de 
vereiste examenhoogte van de hindernis 25 cm, voor kleine honden 45 cm en voor grote 
honden 60 cm. 

Op examens is dispensatie voor de spronghoogte toegestaan, mits de begeleider op het 
examen een door een dierenarts medische verklaring kan overleggen aan de keurmeester, 
waarop het dispensatieverzoek op gestoeld is. De examenhoogte wordt dan voor grote 
honden 45 cm, voor kleine honden 30 cm en voor dwergrassen 10 cm. 

Apporteerblokken en dummy’s 

Bij de apporteeroefeningen, oefening 8 bij GGB, oefening 10 bij GG1, oefening 7 bij GG2 is 
een apporteerblok of dummy (‘het apport’) benodigd. Dit apporteerblok is van hout of van 
kunststof met een gewicht van minimaal 450 gram voor grote honden, minimaal 175 gram 
voor kleine honden en minimaal 85 gram voor dwergrassen. Men mag ook een dummy 
gebruiken welke aan het minimum gewicht van het apporteerblok voldoet. De deelnemers 
dienen hun eigen apporteerblok of dummy mee te nemen. Bij de oefening ‘apport met 
richting’ zijn per hoogteklasse in het GG2 twee apporteerblokken of dummy’s en in het GG3 
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drie apporteerblokken of dummy’s  van het juiste gewicht nodig, welke beschikbaar worden 
gesteld door de instelling. 

Bij de apporteeroefening over de hindernis in het GG3 programma wordt verwacht, dat de 
hond een vreemd voorwerp apporteert. Dit voorwerp is de keuze van de keurmeester. Het 
apporteervoorwerp mag niet van ijzer, glas of voedsel zijn, moet apporteerbaar en tevens 
dier- en mensvriendelijk zijn. Tevens moet het voldoende massa hebben om over de vereiste 
afstand weggegooid te worden. De oefening moet met dit voorwerp zonder gevaar door alle 
deelnemende honden uitgevoerd kunnen worden. 

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

Sorteer- en verwijsbenodigdheden 

Voor deze oefeningen worden een sorteerplank en gelijksoortige houten stokjes gebruikt, 
die een lengte van ongeveer 20 cm en een doorsnede van ongeveer 25 mm hebben. Deze 
stokjes dienen voor het examen met een neutrale geur aan de keurmeester beschikbaar 
worden gesteld. Een (barbecue)tang of iets dergelijks, om te voorkomen dat de stokjes 
vroegtijdig van een ongewenste geur worden voorzien, wordt eveneens aan de keurmeester 
beschikbaar gesteld. Omdat stokjes die door een hond besmeurd worden vervangen moeten 
worden, moet er in principe voor elke deelnemer een volledige set stokjes beschikbaar zijn. 

In zowel het GG2 als het GG3 examen wordt van de hond verwacht een stokje met een 
vreemde geur te sorteren. Deze geur wordt de hond aangeboden door een doekje te laten 
beruiken met deze vreemde geur. Deze doekjes, met een minimale afmeting van ongeveer 
15 bij 15 cm, dienen eveneens met een neutrale geur voor de aanvang van het examen aan 
de keurmeester te worden aangeboden. Het aantal stokjes en doekjes moet minimaal gelijk 
zijn aan het totale aantal examenkandidaten GG2 en GG3, omdat voor iedere hond zowel 
een schoon stokje als een schoon doekje wordt gebruikt. 

Om tijdens een examen alle kandidaten een gelijke kans te geven, moeten zowel de stokjes 
als de doekjes de omgevingstemperatuur hebben aangenomen bij de aanvang van het 
examen. 

De sorteerplank heeft uitsparingen waarin de stokjes komen te liggen. Deze uitsparingen 
liggen 60 cm uit elkaar. Indien u zelf deze sorteerplank wilt maken, kunt u een tekening 
hiervan opvragen bij de coördinator via gg@fhn.nl   

Peter Mols (erkend ring- en keurmeester bij de FHN) is bereid om voor aangesloten 
hondenscholen een sorteerplank tegen onkosten te maken. De plank, gemaakt van vrij licht 
waterbestendig materiaal kan hij leveren voor de prijs van € 55,-.  
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Tabel van minimale benodigde materialen per GG niveau 

Materialen (min.aantal) GGB GG1 GG2 GG3 
Pionnen   4 8 
Palen   6  
Halve bollen   3 3 
Apporteerblok individueel 1 1 1  
Apporteerblok instelling   2 3 
Apporteervoorwerp 1    1 
Hoogtesprong   1 1 
Sorteerstok (per deelnemer)   5+1 2 4+2 2 
Doekjes voor het sorteren   13 13 

Verwijsstok (per deelnemer)   1 1 
(Barbecue)Tang  1 1 1 

  

 
1 Van een GG3 hond wordt een apport over de hoogtesprong verwacht met een vreemd voorwerp. Het voorwerp is de keuze 
van de keurmeester 
2 Er moeten voldoende stokjes met een neutrale geur zijn om besmeurde stokjes te vervangen. Dit betekent dat in principe voor 
elke deelnemer het volledige aantal stokjes beschikbaar moet zijn. 
3 Het aantal doekjes moet minimaal gelijk zijn aan het totale aantal examenkandidaten GG2 en GG3. 
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4.   Algemene bepalingen wedstrijden 
1. In alle gevallen waarin dit reglement met betrekking tot wedstrijden niet voorziet, 

beslist de GG-coördinator.  
2. Voor het deelnemen aan GG-wedstrijden is het FHN diploma ‘Sociale Huishond’ 

verplicht. 
3. Voor het deelnemen aan GG-wedstrijden is een FHN startlicentie verplicht. Het 

aanvragen van een dergelijke licentie loopt via de aangesloten FHN instelling. Als 
men aan een FHN SHH of GG-examen heeft deelgenomen in het lopende jaar, dan 
beschikt men over deze licentie. De licentie kan jaarlijks tegen een kleine vergoeding 
worden verlengd.  

4. Deelname is mogelijk in de klasse waarvoor men een diploma heeft behaald of in de 
eerst hogere klasse. 

5. Loopse teven kunnen niet aan wedstrijden deelnemen.  
6. Op wedstrijden wordt geen dispensatie voor tuigjes, dekjes en/of spronghoogte 

gegeven. 
7. De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht. Op het 

wedstrijdterrein mag de hond alleen een niet slippende leren of stoffen halsband om 
de nek dragen. In de reglementen Gedrag en Gehoorzaamheid wordt kortheidshalve 
verwezen naar de "halsband". Het bezit of gebruik van andere dan bovengenoemde 
halsbanden is op en rond het wedstrijdterrein verboden en leidt tot uitsluiting van 
het examen. 

8. Een begeleider mag tijdens een wedstrijd maximaal twee honden voor brengen. De 
organisatie rond het tijdig voorbrengen van deze honden is de verantwoordelijkheid 
van de begeleider, uiteraard in samenspraak met de keurmeester. 

Wedstrijden kunnen worden afgelast wegens weersomstandigheden, te weinig deelnemers 
of andere situaties van overmacht.   

De organiserende hondenschool bepaalt het aantal prijzen per klasse, met een minimum van 
1 prijs per 20% van de deelnemers. 
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5.  Algemene Bepalingen ‘Programma van Eisen’  
Aanwijzing keurmeester 

Waar wordt gesproken over "een aanwijzing van de keurmeester", kan deze aanwijzing door 
de keurmeester worden gedelegeerd aan de ringmeester. De ringmeester, die voor de 
wedstrijd is aangewezen, dient volgens de normen en aanwijzingen van de keurmeester te 
werken. 

Schofthoogte 

Honden met een schofthoogte tot 45 cm worden in het "Programma van Eisen" aangeduid 
als "kleine honden", honden met een schofthoogte van 45 cm of meer als grote honden. 
Kleine honden met een schofthoogte tot en met 25 cm worden in sommige gevallen 
aangeduid als dwergrassen, waarvoor afzonderlijke eisen gelden. Bij twijfel aan de 
opgegeven schofthoogte is de keurmeester gerechtigd deze na te meten.  

Volgen 

De hond loopt direct vlot en attent naast de begeleider met de kop ter hoogte van het 
linkerbeen, zodanig dat hij deze in geen enkel opzicht in diens bewegingen hindert. De hond 
mag tijdens het volgen niet verder dan 50 cm van het linkerbeen verwijdert zijn. 

Zitpositie 

Waar gesproken wordt van "zitpositie", dient de hond deze positie in te nemen vlak links 
naast de begeleider, met hetzelfde front als deze, en met de kop ter hoogte van diens 
linkerbeen.  

Voorpositie 

Waar gesproken wordt van "voorpositie", dient de hond recht vóór de begeleider te gaan 
zitten met het front naar hem toegewend, zodanig dat deze of de riem kan aan doen of een 
apport of een sorteer/verwijsstokje kan aannemen zonder zich te hoeven verplaatsen.  

In linie 

Waar gesproken wordt van "in linie", wordt bedoeld dat de deelnemers in een rechte lijn 
met het zelfde front staan opgesteld met een onderlinge afstand van ongeveer twee meter. 
De honden moeten de zitpositie hebben aangenomen.  

Commando’s 

Als commando gelden niet alleen mondelinge commando's, maar ook fluitsignalen of andere 
geluiden en niet voor de oefening noodzakelijke bewegingen. Dit ter beoordeling van de 
keurmeester. Het noemen van de naam van de hond, direct voorafgaand aan een 
commando, is toegestaan.  

De hond moet gedurende de wedstrijd voldoende appel bezitten en mag dus niet uit zichzelf 
een gegeven commando opheffen. Geeft de hond aan een gegeven commando geen of 
slechts gedeeltelijk gevolg of anticipeert hij op een commando, dan heeft dit, afhankelijk van 
de mate waarin dit gebeurt, puntenaftrek tot gevolg. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in 
de waardering van de betreffende oefening.  
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Ook het geven van meerdere commando’s voor zover deze bij de betreffende oefening (zie 
‘Programma van Eisen’) niet zijn toegestaan, heeft puntenaftrek tot gevolg.  

Ring bevuilen 

Bevuilt de hond tijdens een oefening bij GGB, GG1 of GG2 de ring, dan leidt dit tot 2 punten 
voor de betreffende oefening. Bij GG3 leidt het bevuilen van de ring tot uitsluiting van het 
betreffende onderdeel; A, B of C.   
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6.  FHN wedstrijden 
Kwalificatiewedstrijd 

Een kwalificatiewedstrijd bestaat uit drie delen. Het A, B en C deel bevatten op alle 
wedstrijden de onderdelen zoals die voor elke klasse is omgeschreven in het "Programma 
van Eisen". De volgorde van de oefeningen uit de delen A, B en C en de volgorde van de 
delen kunnen per wedstrijd variëren. Per wedstrijdseizoen kan er gestreden worden in een 
competitie per klasse en wordt er een Nederlands Kampioenschap georganiseerd. 

Eindigen bij een kwalificatiewedstrijd meerdere deelnemers met een gelijk puntentotaal, 
dan is de plaatsing afhankelijk van het behaalde puntenaantal voor de oefening ‘omgang 
begeleider/hond’. Is hierna nog geen winnaar vastgesteld, dan wordt de deelnemer met de 
jongste hond tot winnaar uitgeroepen.  

Iedere deelnemer krijgt een beoordelingslijst waarop per oefening de behaalde punten 
vermeld zijn.  

Een kwalificatiewedstrijd kan in hoge uitzondering door één keurmeester gekeurd worden, 
indien er niet meer dan 20 deelnemers zijn. Bij 20 tot 40 deelnemers wordt door twee 
keurmeesters gekeurd. Per niveau worden alle oefeningen door de zelfde keurmeester 
gekeurd.  

Examenmogelijkheid 

Bij kwalificatiewedstrijden bestaat de mogelijkheid examen af te leggen in de eerstvolgende 
hogere klasse dan waarvoor de startlicentie is afgegeven. Behaalt een deelnemer bij een 
kwalificatiewedstrijd en zowel de verplichte voldoendes als het minimaal vereiste aantal 
punten voor die hogere klasse, dan zal door de FHN als bewijs een diploma, gelijk aan dat 
van de examens, worden uitgereikt. Op dit diploma wordt het aantal punten vermeld dat 
gelijk is in de som van de delen A, B en C. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. Het 
aantal pogingen om op deze wijze een hoger diploma te behalen wordt niet opgelegd.  

De GG coördinator zal het behalen van diploma’s direct verwerken in de startlicentie 
database, wat inhoud dat alle competitieresultaten behaalt in de lagere klasse komen te 
vervallen. Het resultaat van de wedstrijd waarin het diploma behaalt is in de hogere klasse, 
telt direct mee in de competitie van die hogere klasse. 

 

Werkproef 

Naast de normale wedstrijd is het ook mogelijk deel te nemen aan de werkproef. Dit is een 
oefening die bestaat uit verschillende (gecombineerde) onderdelen van het normale 
programma. Dit kunnen ook onderdelen zijn uit 1 klasse hoger of uit een lagere klasse. 
Hiervoor kunnen ook vreemde attributen gebruikt worden. Er wordt wel rekening gehouden 
met de moeilijkheidsgraad per klasse. Voor de proeven is de score maximaal 50 punten. Aan 
het einde van de wedstrijddag wordt ook de dagwinnaar van de werkproef bekend gemaakt. 
Voor de werkproeven wordt geen competitie gehouden en op het Nederlands 
Kampioenschap zal de werkproef een op zichzelf staande proef zijn. 
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FHN Competitie 

Jaarlijks wordt per GG-klasse een competitie bijgehouden. Deze eindigt met het Nederlands 
kampioenschap. Deze laatste wedstrijd zal dubbel meetellen voor de competitie.  

Na de laatste kwalificatiewedstrijd krijgen de deelnemers die zich gekwalificeerd hebben een 
uitnodiging. Hiervoor moet men tenminste aan 3 wedstrijden hebben deelgenomen. Voor de 
einduitslag van de competitie tellen de beste 3 resultaten en 2x het resultaat van de 
kampioenschapswedstrijd. Bij een gelijke stand wint de jongste hond. 

 

Nederlands Kampioenschap 

Voor het Nederlands Kampioenschap worden maximaal 10 deelnemers per klasse 
uitgenodigd. Op deze wedstrijd is het niet mogelijk om een diploma te halen. Het 
wedstrijdschema op deze dag is gelijk aan dat van een kwalificatiewedstrijd. De winnaar van 
deze kampioenschapswedstrijd mag zich ‘Nederlands Kampioen’ noemen. 

Wisselbeker 

Naast de gebruikelijke prijzentafel, zal op die dag één deelnemer een wisselbeker ‘Beste 
hond van de Dag’ in ontvangst mogen nemen. De wisselbeker wordt gewonnen door die 
combinatie, welke in de kampioenschapswedstrijd het hoogste percentage van het 
maximaal te behalen puntental heeft behaald. Bij een gelijke stand qua percentages, zal de 
deelnemer met de hond in de hoogste klasse als winnaar worden uitgeroepen. Degene die 
de wisselbeker 3 jaren op rij of in totaal 5x wint mag deze houden. 
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7.  Gedragsregels voor de deelnemers 
In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich sportief en beheerst 
gedragen in en om het wedstrijdterrein.  

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

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

3. Een deelnemer die tijdens de wedstrijd onfatsoenlijke taal gebruikt wordt 
gediskwalificeerd voor dat onderdeel.  

4. Een deelnemer die langs de ring door middel van krachttermen een deelnemer in de 
ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft wordt voor dat 
onderdeel beoordeeld met een diskwalificatie. 

5. Tijdens de oefeningen mag de begeleider geen voedsel, speeltjes o.i.d. bij zich 
dragen.  

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


