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Inleiding 
De Apporteersport is een hondensport waarbij het appèl, de wil om voor de baas te 
werken (will-to-please), het doorzettingsvermogen en de intelligentie van de hond en 
van de baas op de proef worden gesteld. 
 
De Apporteersport bij de Federatie is afgeleid van de jachthondensport, echter 
mogen er in de officiële jachthondensport alleen honden uit de jachthondengroep en 
kruisingen die sterk lijken op jachthonden met deze jachtproeven meedoen terwijl er 
veel meer honden zijn die het apporteren en de daarbij behorende uitdagingen een 
ontzettend leuk spelletje vinden. Een ander groot verschil is dat er bij de Federatie 
geen dood wild aan te pas komt, maar er enkel proeven worden afgelegd met 
dummy’s en apporteerblikken. 
 
De door de Federatie Hondensport Nederland georganiseerde wedstrijden zijn 
opengesteld voor alle honden en de proeven zijn zodanig  aangepast dat deze voor 
alle honden uitvoerbaar zijn. Zo mag er gebruik worden gemaakt van zowel houten 
als kunststoffen apporteerblokken en van dummy’s. De proeven zijn  zo gemaakt dat 
zij in veel gevallen op de trainingsvelden kunnen worden afgelegd. Hierdoor kunnen 
ook de trainingen op deze velden plaatsvinden. 
 
Er worden onder auspiciën van de Federatie Hondensport Nederland meerdere 
soorten wedstrijden georganiseerd.  Als eerste zijn er de diplomadagen. Op deze 
dagen kan men opgaan voor het behalen van het A-, B- of C-diploma.  
 
Voor de proeven voor de diploma’s is volledig omschreven hoe deze worden uitgezet 
en hoe deze door de combinatie van hond en geleider moeten worden afgelegd. Als 
de proeven zijn afgewerkt en voor alle onderdelen ten minste een voldoende is 
verkregen krijgt men een diploma met een cijferlijst. Alle proeven worden in 
volledigheid omschreven in dit ‘Reglement Apporteerproeven’. 
 
Buiten de diplomadagen worden er ook werkproeven georganiseerd. Een combinatie 
kan met deze proeven meedoen in de klasse waarin een diploma is behaald.  
De werkproeven zijn in principe elke keer anders en bevatten dus een 
verrassingselement voor de deelnemende combinatie. De basis, waaraan deze 
proeven moeten voldoen, is wel omschreven. Aan het einde van de wedstrijd krijgt 
iedere combinatie een certificaat uitgereikt met het behaalde aantal punten en de 
plaatsing.  
 
In dit document worden alle apporteerproeven uitgebreid beschreven. 
  



F H N  R e g l e m e n t  A p p o r t e e r p r o e v e n ,  v e r s i e  2 0 2 2  

P a g i n a  4  |  2 2  

 

1. Algemene bepalingen 
Deelname aan Diplomadagen en Werkproeven 
 
Aan FHN diplomadagen en werkproeven kan worden deelgenomen met 
inachtneming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van de Federatie 
Hondensport Nederland. 
 
Aan een FHN Apporteerwedstrijd kan worden deelgenomen door alle honden die 
voorzien zijn van een identificatiechip. 
 
Honden met gecoupeerde oren en/of staart, honden die zonder staart geboren zijn 
en honden waarvan de staart om medische redenen gecoupeerd is, kunnen 
deelnemen aan examens en wedstrijden, mits hiervoor via de ‘Regeling gecoupeerde 
honden’ een ‘Verklaring van geen bezwaar’ is aangevraagd. Zodra deze ‘Verklaring 
van geen bezwaar’ door de FHN is afgegeven, kan worden ingeschreven voor een 
examen of wedstrijd.  
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester en/of 
coördinator. Is de organiserende instelling of deelnemer het niet eens met deze 
beslissing, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen digitaal bezwaar in te dienen, 
overeenkomstig de geschillenregeling in het Huishoudelijk Reglement van de 
Federatie Hondensport Nederland. 
 
De begeleiders van de deelnemende honden zijn aansprakelijk voor alle schade die 
door hen of de door hen geleide honden wordt aangericht. Tevens moeten zij zich 
houden aan de regels van de terreinbeheerder.  
 
Het is zonder toestemming van de hoofdkeurmeester niet toegestaan tijdens een 
wedstrijddag van begeleider te wisselen. 
 
De honden dienen aangelijnd te blijven behoudens de momenten waarop zij een proef 
afleggen. Overtreding hiervan zal leiden tot diskwalificatie. 
 
Honden die uitvallen naar andere honden worden gediskwalificeerd. 
 
Indien een hond tijdens het afleggen van een  proef de wedstrijdlocatie bevuild leidt 
dit tot puntenaftrek. De puntenaftrek kan, ter beoordeling van de keurmeester, per 
proef en omstandigheden verschillen. 
 
Bij de proeven waarbij de hond de geleider moet volgen, moet hij volgen aan de linker 
- of rechterzijde van de geleider. Indien de hond rechts volgt moet dit bij proef A voor 
de aanvang van de oefening aan de keurmeester worden aangegeven.  
 
Deelnemers dienen kennis te hebben genomen van het ‘Algemeen Reglement 
Apporteersport’. 
 
Het apport 

• Bij de proeven waarbij moet worden geapporteerd, wordt gesproken van ‘het 
apport’. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag hiervoor in de A-klasse 
naar keuze gebruik worden gemaakt van: 

o Standaard  dummy’s (gevulde canvaszak) 
o Apporteerblokken van hout of kunststof 
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             In de B-klasse en C-klasse worden dummy’s van de FHN gebruikt. 
• Voor honden met een schofthoogte tot 45 centimeter (kleine honden) moet het 

gewicht van het apport ten minste 175 gram zijn. Voor honden met een 
schofthoogte van 45 centimeter of meer moet dit ten minste 400 gram zijn. 

 

Model Apport 
Waar bij de omschrijving van de proeven sprake is van ‘model apport’, wordt verstaan 
dat de hond: 

• Het apport, nadat hij het gevonden heeft, onmiddellijk en zonder aarzelen 
opneemt; 

• Het apport goed draagt en niet onnodig verpakt; 
• In vlot tempo naar zijn begeleider komt; 
• Zonder aanmoedigingen, commando’s of aanwijzingen, dus uit zichzelf, recht 

voor de begeleider gaat zitten; 
• Bij de begeleider het apport met opgeheven hoofd aanbiedt; 
• Het apport eerst loslaat na daartoe een commando te hebben gekregen; 
• Op commando het apport onmiddellijk loslaat en niet na-hapt; 
• In voorkomende gevallen zich niet uitschudt voordat hij het apport ter hand van 

de begeleider heeft gesteld. 
Alhoewel bij de beoordeling van de proeven steeds is aangegeven dat een 
uitmuntende afwerking, zoals bijvoorbeeld niet verpakken, zittend afgeven en zich niet 
uitschudden, niet vereist is, zullen factoren als deze, bij cumulatie van fouten toch tot 
een onvoldoende kunnen leiden. 
 
Commando’s 

• Alvorens een commando aan de hond te geven is het eveneens toegestaan dit 
commando, ter attentie van de hond, vooraf te laten gaan door de naam van de 
hond. 

• Het geven van meer dan de, in de proef omschreven, toegestane commando’s 
leidt tot aftrek van 1 punt per te veel gegeven commando. Als commando 
gelden niet alleen mondelinge commando’s maar ook fluitsignalen of andere 
geluiden en niet voor de proef noodzakelijke bewegingen, dit ter beoordeling 
van de keurmeester. 

• Een mondeling commando mag worden vervangen door een fluitsignaal. Dit 
fluitsignaal mag per commando niet langer duren dan 3 seconden. 

 
Locatie 
Proef F 
De locatie voor proef F (verloren apport te land) kan al naar gelang de 
terreinomstandigheden variëren. Er kan en mag gebruik worden gemaakt van 
aanwezige bosschage. Ook mag gebruik worden gemaakt van glad grasveld met 
kunstmatige verleidingen. 
 
Proef J en K 
Het in proef J en K genoemde water mag een in de buurt van de locatie waar de 
proeven worden gehouden aanwezige watergang zijn, indien deze niet breder is dan 
10 meter, een niet begroeide waterkant heeft en de honden eenvoudig in en uit het 
water kunnen. Ook mag op het terrein van de instelling een ‘waterbak’ worden 
gemaakt of worden ingegraven. Deze ‘waterbak’ moet dan ten minste 2 meter breed, 
4 meter lang en 40 centimeter diep zijn. Aan de zijde van de waterbak waar de hond te 
water gaat, moet de kant glooiend zijn. Bij het begin van de waterbak mag men 
afzetmateriaal en/of strobalen gebruiken om te voorkomen dat de hond, bij het 
uitsturen, om de waterbak heenloopt. (Men kan bijv. ook een waterbak maken door 
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met strobalen een rechthoek te maken en hierin een landbouwzeil te leggen en de bak 
te vullen met water. Men moet dan wel vóór de bak en bij het einde in het water een 
opstapje maken (bijv. een zandzak) voor de kleine honden. 
 
Verleidingen 
De verleidingen mogen niet bestaan uit voorwerpen die in de hondensport worden 
gebruikt om te apporteren. Als verleidingen kunnen bijvoorbeeld  worden gebruikt: 

• een baal stro 
• een vlag 
• een opengeklapte paraplu 
• een plastic zak 
• toestellen uit de behendigheidssport zoals de tunnel. 

 
Beoordeling, diploma en cijferlijst 
De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd in cijfers van 6 tot en met 10. 

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

 
Een proef die onvoldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met de letter ‘O’. 
 
A-diploma 
Om het A-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m E   een 6 
hebben gekregen. 
 
B-diploma 
Om het B-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m H ten minste een 
6 hebben gekregen. 
 
C-diploma 
Om het C-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m K ten minste een 
6 hebben gekregen.  
Aan elke deelnemer wordt aan het einde van de diplomadag een diploma en/of 
cijferlijst uitgereikt. Op het diploma staat de naam, geboortedatum en chipnummer 
van de hond, de naam van de begeleider alsmede datum en locatie van de 
diplomadag. Verder staat aangegeven of het een A-, B- of C-diploma betreft. Indien 
op het diploma, in plaats van de letter van het behaalde diploma, een X staat, dan is 
er geen diploma behaald en geldt het certificaat als een cijferlijst. 
De diploma’s c.q. cijferlijsten worden niet nagezonden en de niet op de diplomadag 
opgehaalde diploma’s / cijferlijsten worden vernietigd. 
 
Werkproeven 
Iedere deelnemer krijgt een certificaat van deelname. Deze certificaten worden 
volledig ingevuld en ondertekend. De certificaten worden na afloop van de proeven 
uitgereikt aan de begeleiders. 
De certificaten worden niet nagezonden en niet opgehaalde certificaten worden 
vernietigd. 
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2. Algemene bepalingen wedstrijden 

In alle gevallen waarin dit reglement met betrekking tot wedstrijden niet voorziet, 
beslist de hoofdkeurmeester of de coördinator Apporteersport.  
 
Voor het deelnemen aan een diplomadag of een werkproef is een FHN startlicentie 
Apporteersport verplicht, welke kan worden aangevraagd per combinatie bij een 
aangesloten FHN instelling. Deze instelling moet hiervoor wel voor het onderdeel 
Apporteersport zijn aangesloten bij de FHN. Onder een combinatie wordt in dit 
reglement verstaan ‘hond en geleider’. 
 
Men mag zelf bepalen in welke klasse wordt ingeschreven. Dit mag echter niet lager 
zijn dan de klasse waarin men het hoogste diploma heeft behaald. Nieuwe honden 
mogen uiteraard zonder diploma in de A-klasse starten. 
 
In de C-klasse dient men zich te kwalificeren voor de C-oefeningen. Wordt er bij de 
oefeningen A t/m H een onvoldoende behaald dan wordt deze combinatie uitgesloten 
van de C-oefeningen. 
 
Loopse teven mogen niet deelnemen aan diplomadagen en/of werkproeven en het 
Nederlands Kampioenschap Apporteersport. 
 
Op wedstrijden wordt geen dispensatie voor spronghoogte gegeven. 
 
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. Ook is het gebruik van een jachtlijn met stop 
toegestaan. Het bezit of gebruik van andere dan bovengenoemde halsbanden is op 
en rond het wedstrijdterrein verboden en leidt tot uitsluiting van de wedstrijd. 
 
Wedstrijden kunnen worden afgelast wegens weersomstandigheden, te weinig 
deelnemers of andere situaties van overmacht.   

  



F H N  R e g l e m e n t  A p p o r t e e r p r o e v e n ,  v e r s i e  2 0 2 2  

P a g i n a  8  |  2 2  

 

3. De Diplomaproeven 
Proef A - Aangelijnd en los volgen 
 

Opdracht 

De hond moet zijn begeleider over een traject van ongeveer 40 meter volgen. Eerst 
aangelijnd en vervolgens onaangelijnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De proef start bij pylon A. 
De afstanden AB, AC, AD en AE zijn elk ongeveer 9 meter. De afstanden BC en DE 
zijn elk ongeveer 2 meter. Begeleider en hond lopen eerst aangelijnd van A via B, C, 
A, D en E terug naar A. 
Bij pylon A doet de begeleider vervolgens zijn hond de halsband en riem af en laat 
deze ter plaatse achter. Vervolgens loopt hij hetzelfde traject met de onaangelijnde 
hond. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
• Voor de totale proef wordt een cijfer gegeven, en wel zodanig, dat aangelijnd en 

los volgen in de uiteindelijke beoordeling even zwaar tellen. 
• De beide delen (aangelijnd en los volgen) moeten voldoende worden afgelegd. 
• Voor een uitmuntende uitvoering is het niet noodzakelijk dat de hond gaat zitten 

wanneer de begeleider stilstaat. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die aangelijnd zijn begeleider niet  
hindert door trekken, voor de voeten lopen of snuffelen en die onaangelijnd zijn 
begeleider volgt en niet hindert door achterblijven, vooruit lopen, voor de voeten lopen 
of snuffelen.  
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond, die aangelijnd attent is, zijn schouder 
voortdurend ter hoogte van de knie van zijn begeleider houdt en nagenoeg geen 
aandacht van hem vergt, terwijl de riem slap hangt en de begeleider zijn bevel niet 
hoeft te herhalen en die onaangelijnd zijn schouder voortdurend ter hoogte van de 
knie van zijn begeleider houdt en nagenoeg geen aandacht van hem vergt, terwijl de 
begeleider zijn bevel niet hoeft te herhalen.  
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Proef B - Komen op bevel met verleiding 
 
Opdracht 

De proef wordt beoordeeld vanaf het moment dat de hond aangelijnd de begeleider, 
via een opgegeven route, moet volgen naar een plaats door de keurmeester 
aangewezen. Op deze plaats wordt de riem en, indien aanwezig, de halsband van de 
hond afgedaan. De hond moet op deze plaats blijven zitten, liggen of staan waarna de 
begeleider, met medeneming van de riem (en eventuele halsband), naar een door de 
keurmeester aangewezen plaats loopt. Deze plaats is gelegen op ongeveer 30 meter 
van de plaats waar de hond is achtergelaten.  
Op een teken van de keurmeester moet de begeleider zijn hond bij zich roepen. De 
hond moet zich onmiddellijk vanaf de plaats waar hij is achtergelaten in een rechte 
lijn naar zijn begeleider begeven.  
Op een afstand van ongeveer 3 à 5 meter van de ideale lijn van de hond naar de 
begeleider liggen meerdere verleidingen op het terrein. Deze verleidingen mogen 
geen dummy’s, apporteerblokken of andere in de hondensport gebruikte te 
apporteren of te stellen voorwerpen zijn.  
Indien de hond zich van zijn plaats begeeft vóórdat de begeleider in opdracht van de 
keurmeester zijn hond bij zich roept, mag hij éénmalig door zijn begeleider worden 
teruggebracht. Voor de proef kan de combinatie dan, bij verdere correcte uitvoering, 
maximaal een 8 krijgen.  
Indien de hond een verleiding aanraakt of nagenoeg aanraakt, opneemt of opzettelijk 
verplaatst leidt dit tot een onvoldoende. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
Bij het ‘kom’-signaal mag als attentie eerst de naam van de hond gegeven worden. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die na niet meer dan 3 bevelen, binnen 
redelijke tijd bij zijn geleider komt en voor hem gaat zitten, zodat hij deze ter plaatse 
kan aanlijnen.  
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond, die na één bevel, onmiddellijk en in 
een rechte lijn, snel komt en zonder een afzonderlijk bevel te hebben gekregen voor 
de begeleider gaat zitten zodat deze de hond, zonder dat hij zich hoeft te 
verplaatsen, kan aanlijnen. 
  



F H N  R e g l e m e n t  A p p o r t e e r p r o e v e n ,  v e r s i e  2 0 2 2  

P a g i n a  1 0  |  2 2  

 

Proef C - Houden van de aangewezen plaats 
 
Opdracht 

De hond moet, zonder halsband of riem en zonder dat enig voorwerp bij de hond is 
achtergelaten, de hem aangewezen plaats houden tot zijn begeleider hem weer 
ophaalt.  
De begeleider dient twee minuten buiten het gezichtsveld van de hond te verblijven. 
De keurmeester dient er op toe te zien dat de hond door verwaaiing of inrichting van 
de proef niet kan weten dat zijn begeleider in zijn directe omgeving verblijft.  
Deze proef wordt met meerdere, maar met ten minste twee honden tegelijk 
uitgevoerd.  
 
Beoordeling 

Algemeen 
• De beoordeling begint als de keurmeester de begeleider opdracht geeft zich naar 

de plaats te begeven waar de hond moet worden achtergelaten en eindigt als de 
hond is opgehaald. 

• De begeleider mag, zolang hij niet buiten het zicht van de hond is, ter correctie 
éénmaal teruglopen. 

• De rust waarmee alles wordt uitgevoerd is zeer bepalend voor de hoogte van het 
eindcijfer. 

• De door de hond aangenomen basishouding (liggend, zittend of staand) moet 
voor een uitmuntende uitvoering worden gehandhaafd. 

• Op de locatie zijn gescheiden plaatsen voor de reuen en de teven. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die de hem aangewezen plaats niet 
verder dan 1 lichaamslengte verlaat en die geen onrust vertoont door hinderlijk 
janken, blaffen of piepen. 
 
Uitmuntend  
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die door zijn begeleider in alle rust zijn 
plaats is aangewezen, voorts geen enkele aandacht van zijn begeleider krijgt, zijn 
plaats in het geheel niet verlaat en rustig en vol vertrouwen op zijn begeleider wacht. 
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Proef D - Apport te land 
 
Opdracht  

De hond moet zonder halsband en/of riem een, in overzichtelijk terrein 
weggeworpen, apport apporteren.  
De begeleider mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet 
verlaten.  
De hond moet het apport binnen handbereik van de begeleider brengen.  
De werper geeft een schot met een 6 mm. alarmpistool en dient het apport zo te 
werpen dat het op ongeveer 30 meter van de hond neerkomt.  
De valplaats dient zodanig te worden gekozen dat de hond vanaf de positie bij de 
begeleider het apport kan zien liggen. 
De keurmeester zal ongeveer 3 seconden nadat het apport is gevallen toestemming 
geven om de hond uit te zenden. Hij doet dit door de begeleider op de schouder te 
tikken. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
• De hond die onhoudbaar inspringt of aangelijnd wacht om uitgestuurd te worden 

kan voor een correcte uitvoering maximaal een 8 krijgen.       
• De hond die bij het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de begeleider 

wordt gestopt en al dan niet na commando weer naast de begeleider is gaan 
zitten, is niet onhoudbaar ingesprongen en kan bij verdere correcte uitvoering 
maximaal een 9 krijgen. 

• Het beoordelen van de wil tot apporteren en de wijze van uitvoering staat 
centraal. 

 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die het apport opneemt en naar zijn 
begeleider brengt, ongeacht of hij tijdens het werpen aangelijnd of onaangelijnd was, 
of hij inspringt of verpakt en of hij zittend of staande afgeeft. 
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die onaangelijnd naast zijn begeleider 
zit en geen aandacht van hem vergt, niet inspringt, het commando tot apporteren 
afwacht, snel naar het apport gaat en een ‘model apport’ uitvoert. 
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Proef E - Apport over hindernis 
 
Opdracht 

De hond moet zonder halsband of riem, een weggeworpen dummy of apporteerblok, 
apporteren.  
Het apport valt zodanig dat de hond, om het apport te bereiken, over een hindernis 
moet springen.  
De begeleider mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet 
verlaten.  
De hond moet het apport binnen handbereik van de begeleider brengen.  
De werper dient het apport zo te werpen dat de hond het door de lucht ziet vliegen en 
ziet neerkomen achter de hindernis op ongeveer 30 meter van de hond.  
De begeleider staat met zijn hond ongeveer 3 meter voor de hoogtesprong of 
hindernis opgesteld. De hoogtesprong of hindernis mag zijn uitgevoerd met 
zijvleugels of geleiding om de hond naar de hoogtesprong of hindernis te leiden. 
De keurmeester zal ongeveer 3 seconden nadat het apport is gevallen toestemming 
geven om de hond uit te zenden. Hij doet dit door de begeleider op de schouder te 
tikken. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
• De hond die onhoudbaar inspringt of aangelijnd wacht om uitgestuurd te worden 

kan voor een correcte uitvoering maximaal een 8 krijgen. 
• De hond die bij het inspringen voor de hoogtesprong of hindernis, vanaf de plaats 

van de begeleider, wordt gestopt is niet onhoudbaar ingesprongen en kan bij 
verdere correcte uitvoering maximaal een 9 krijgen. 

• De hond mag buiten het commando om te apporteren, gekomen bij de hindernis 
nogmaals één commando krijgen om over de hindernis te gaan. Dit commando 
heeft geen gevolg voor het te behalen cijfer.   

• Het beoordelen van de wil tot apporteren en de wijze van uitvoering staat 
centraal. 

 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die, gekomen bij de hindernis, na niet 
teveel bevelen over de hindernis gaat, het apport opneemt en naar zijn begeleider 
brengt, ongeacht of hij tijdens het werpen aangelijnd of onaangelijnd was, of hij 
inspringt of verpakt en of hij zittend of staande afgeeft. 
 
Uitmuntend  
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die onaangelijnd naast zijn begeleider 
zit en geen aandacht van hem vergt, niet inspringt, het commando tot apporteren 
afwacht, snel uitgaat en gekomen bij de hindernis zonder of met één bevel over de 
hindernis springt, naar het apport gaat en dit snel oppakt, terug bij de hindernis 
zonder of met één bevel over de hindernis springt en een ‘model apport’ uitvoert. 
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Proef F - Verloren apport te land 
 
Opdracht 

De hond moet zonder halsband of riem een, in beperkt gebied met verleidingen 
verborgen, apport apporteren.  
Nadat de hond door de begeleider is ingezet, moet de begeleider zich naar een door 
de keurmeester aangewezen plaats begeven, zodat er geen zichtcontact meer 
tussen hem en de hond is.  
Wanneer de hond het apport heeft opgenomen zal de keurmeester de begeleider een 
teken geven dat hij weer in zicht mag komen en het apport kan aannemen. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
• Bij de beoordeling zal de nadruk liggen op de zelfstandige en systematische 

zoekwijze, op het doorzettingsvermogen van de hond en op diens 
betrouwbaarheid om het apport te brengen. 

• Het geven van aanwijzingen en aanmoedigingen zal sterk negatief worden 
beoordeeld. 

• Het zonder apport terugkeren zal negatief worden beoordeeld. De hond die 
zonder apport terugkeert mag maximaal nog éénmaal worden ingezet. 

 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die binnen een redelijke tijd, afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden, het apport apporteert, ongeacht of hij verpakt 
en of hij zittend of staande afgeeft. 
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die, na het commando tot apporteren, 
onmiddellijk geanimeerd, zelfstandig, snel en systematisch gaat zoeken, niet zonder 
apport uit het gebied terugkeert, het apport snel vindt en een ‘model apport’ uitvoert. 
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Proef G - Markeerapport te land 
 
Opdracht 

De hond moet zonder halsband of riem een voor hem zichtbaar weggeworpen 
dummy of apporteerblok apporteren.  
De werper dient het apport met een grote boog van zich weg te werpen, loodrecht op 
de richting waarin de hond moet uitgaan, op een zodanige plaats dat het op 
ongeveer 60 meter van de hond terechtkomt.  
De valplaats dient zodanig te worden gekozen dat de hond vanaf de positie bij de 
begeleider het apport niet kan zien liggen (iets hoger gras of lage dekking).  
Nadat de begeleider de keurmeester te kennen heeft gegeven dat hij gereed is om de 
proef af te leggen, geeft de keurmeester de helper(s) een teken dat hij kan (zij 
kunnen) starten.  
De helper geeft een schot met een 6 mm. alarmpistool en gooit het apport. De 
helper(s) blijft (blijven) gedurende de gehele proef op hun plaats staan.  
De begeleider mag vanaf het moment dat de hond is uitgezonden tot aan het moment 
dat deze het apport heeft opgenomen geen aanwijzingen of commando’s geven.  
De keurmeester zal ongeveer 3 seconden nadat het apport  is gevallen toestemming 
geven om de hond uit te zenden. Hij doet dit door de begeleider op de schouder te 
tikken. 
 
Beoordeling 

Algemeen  
• De hond die onhoudbaar inspringt, heeft deze proef onvoldoende afgelegd. De 

hond die binnen 5 meter vanaf de begeleider wordt gestopt, is niet onhoudbaar 
ingesprongen en mag vanaf die plaats, na toestemming van de keurmeester de 
proef voortzetten en kan bij verdere correcte uitvoering maximaal een 9 krijgen.  

• De hond die vrij verloren het apport vindt, heeft deze proef onvoldoende 
afgelegd. 

• De hond die aangelijnd wacht om uitgestuurd te worden kan voor een correcte 
uitvoering maximaal een 8 krijgen. 

• De hond die zich van de riem losrukt heeft de proef onvoldoende afgelegd. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die door de juiste richting aan te 
houden of door doelbewust de juiste richting te herstellen, blijk geeft de valplaats te 
hebben onthouden en zonder aanwijzingen of commando’s het apport opneemt en 
apporteert, ongeacht of hij tijdens het werpen aangelijnd dan wel onaangelijnd was, 
of hij verpakt en of hij zittend of staande afgeeft. 
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die onaangelijnd, rustig en attent op 
zijn post zit en geen aandacht van zijn begeleider vergt, het commando tot 
apporteren afwacht, snel en gericht naar de valplaats gaat, het apport zonder te 
hoeven zoeken vindt en een ‘model apport’ uitvoert. 
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Proef H - Combinatie appèl en apport 
 
Opdracht 

De hond moet zonder halsband of riem, op een effen veld, uitgezonden worden in de 
richting die de keurmeester aangeeft.  
Na ongeveer 25 meter zal de keurmeester de begeleider een tik op de schouder 
geven. Hierna geeft de begeleider de hond een teken om te stoppen.  
Als de hond is gestopt, wordt op teken van de keurmeester, op een afstand van 
ongeveer 10 meter haaks op de inzetplaats, door de helper met een schot van een 6 
mm. alarmpistool het apport opgegooid.  
Na opdracht van de keurmeester geeft de begeleider de hond de opdracht voor te 
komen. Als de hond voor is gekomen mag de begeleider naar eigen inzicht de hond 
inzetten naar het opgegooide apport.  
 
Beoordeling 

Algemeen 
• De nadruk ligt op het appèl op de hond. 
• Een cumulatie van extra commando’s en/of fouten leidt tot een onvoldoende. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die zonder te veel commando’s binnen 
redelijke tijd voldoende afstand heeft genomen in de aangegeven richting, 
vervolgens zonder te veel commando’s stopt, die na daartoe gekregen bevel zonder 
te veel commando’s voor de begeleider gaat zitten en na daartoe gekregen opdracht 
het geworpen apport opneemt en naar zijn begeleider brengt, ongeacht of hij verpakt 
en of hij zittend of staande afgeeft.  
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die na één bevel direct uitgaat, vlot 
voldoende afstand neemt in de aangegeven richting, vervolgens na één 
(fluit)commando onmiddellijk stopt en die, nadat het apport is opgegooid en hij het 
bevel heeft gekregen om voor te komen, vlot in een rechte lijn naar de begeleider 
gaat, voor hem gaat zitten en nadat hij is ingezet op het apport een ‘model apport’ 
uitvoert. 
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Proef I - Dirigeerproef te land 
 
Opdracht 

De hond moet, zonder halsband of riem, nadat hij door zijn begeleider naar de 
valplaats is gedirigeerd, een dummy of apporteerblok apporteren.  
De begeleider mag de begrenzing van de hem aangewezen gemarkeerde loopruimte 
gedurende de gehele proef niet overschrijden.  
De proef moet worden uitgezet in overzichtelijk terrein; dat wil zeggen dat de hond, 
die niet aanzienlijk van de ideale route afwijkt, voortdurend zichtbaar moet kunnen 
zijn voor de begeleider.  
De helper dient op een moment dat de hond dat niet kan zien het apport te werpen op 
de valplaats, die zodanig dient te worden gekozen, dat de hond niet vanaf grote 
afstand het apport kan zien liggen en niet natuurlijkerwijze bij voorkeur op die plaats 
zal gaan zoeken.  
De helper trekt zich terug op een zodanige plaats dat zijn aanwezigheid en zijn 
loopspoor zo min mogelijk stimulerend of belemmerend op de hond werken.  
De hond moet via een zo natuurlijk mogelijk gemarkeerd stoppunt naar de valplaats 
worden gedirigeerd. Dit punt mag maximaal 90 meter van de positie van de 
begeleider en ongeveer 30 meter van de valplaats zijn gelegen en dient zodanig te 
worden gekozen dat een aanzienlijke richtingscorrectie nodig is om de valplaats te 
bereiken.  
De begeleider moet zijn hond stoppen in de naaste omgeving van het stoppunt en 
moet, nadat de keurmeesters hem daarvoor toestemming geven, zijn hond van 
daaruit naar de valplaats dirigeren.  
De keurmeesters zullen deze toestemming eerst geven nadat de hond naar hun 
oordeel voldoende dicht bij het stoppunt door de begeleider is gestopt.  
Bij voorkeur dient de proef zodanig te worden uitgezet, dat de wind uit een richting 
komt, loodrecht op die waarin de hond moet worden uitgestuurd en zodanig dat de 
valplaats benedenwinds van het hierboven bedoelde punt is gelegen. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
• De nadruk ligt op de dirigeerbaarheid. Een hulpmiddel om dit vast te stellen is het 

stoppunt. 
• De begeleider moet voor een correcte uitvoering zijn aanwijzingen en 

commando’s tot een minimum beperken. 
• Als de hond bij het apport komt, mag er één commando om te apporteren worden 

gegeven. Aanvullende commando’s moeten negatief worden beoordeeld. 
 
De wijze van keuren 
De 2 keurmeesters vormen zich onafhankelijk van elkaar een oordeel. Indien naar 
oordeel van de twee keurmeesters de hond in de eerste lijn heeft getoond voldoende 
dirigeerbaar te zijn, kan de begeleider toestemming krijgen de hond naar de 
valplaats te dirigeren.  
 
Vaststellen van het eindcijfer 
De keurmeesters geven onafhankelijk van elkaar een cijfer. Het eindcijfer is het 
gemiddelde van de twee cijfers. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die, nadat hij duidelijk heeft getoond 
door zijn begeleider te zijn gedirigeerd en niet meerdere keren meer dan één 
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commando nodig heeft om aan een bepaald bevel van de begeleider te voldoen, het 
apport apporteert, ongeacht of hij verpakt dan wel zittend of staande afgeeft. 
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die, zonder dan wel met een enkele 
correctie, in rechte lijn naar het opgedragen stoppunt wordt gedirigeerd, daar met 
één commando wordt gestopt en van daaruit met het minimaal noodzakelijke aantal 
aanwijzingen, in rechte lijn naar de valplaats wordt gedirigeerd en een ‘model 
apport’ uitvoert. 
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Proef J - Apporteren vanuit linie 
 
Opdracht 

De proef begint maximaal 50 meter vanaf de waterkant/bak. De hond moet zonder 
halsband of riem zijn begeleider volgen die, na opdracht van een keurmeester, 
samen met minimaal twee andere combinaties met een onderlinge afstand van vijf 
meter, op linie in de door de keurmeester aangegeven richting loopt.  
Na ± 20 meter wordt op aanwijzing van de keurmeester door een helper een schot 
van een dummylauncher of 6 mm. alarmpistool gegeven waarna de combinaties halt 
houden.  
De hond moet uit eigen beweging of na maximaal één commando gaan zitten, liggen 
of blijven staan.  
Op aanwijzing van een keurmeester wordt door een helper een dummy geworpen die 
in het water terechtkomt.  
Op aanwijzing van een keurmeester wordt in linie verder gelopen. Na ongeveer 10 
meter volgt van een keurmeester het commando links- of rechtsomkeert, waarna de 
combinaties in linie teruglopen naar het beginpunt waar na wederom een links- of 
rechtsomkeert wordt halt gehouden.  
Op aanwijzing van een keurmeester, die daarvoor het startnummer van de 
begeleider roept, moet de hond het apport apporteren. De proef wordt afgelegd met 
door de organisatie beschikbaar gestelde apporten. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
• De hond die onhoudbaar inspringt heeft deze proef onvoldoende afgelegd. De 

hond die binnen 5 meter vanaf de begeleider wordt gestopt, is niet onhoudbaar 
ingesprongen (dit geldt ook voor het inspringen als een andere hond het bevel 
krijgt te apporteren) en kan bij verdere correcte uitvoering maximaal een 9 
krijgen.   

• De hond die na het vallen van het schot door de baas, anders dan door 
mondelinge commando’s, wordt tegen- of vastgehouden heeft deze proef 
onvoldoende afgelegd. 

• De proef is pas afgelopen nadat alle combinaties hebben geapporteerd. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die zonder veel commando’s zijn 
begeleider volgt en na het vallen van het schot na maximaal twee commando’s 
binnen een afstand van één meter van de begeleider halt houdt, na opdracht het 
apport apporteert, ongeacht of hij verpakt, zich uitschudt, dan wel zittend of staande 
afgeeft. 
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die zonder of na één commando de 
begeleider volgt, zijn schouder voortdurend ter hoogte van de knie van de begeleider 
houdt en nagenoeg geen aandacht van hem vergt. Die, na het vallen van het schot, 
eigener beweging of na maximaal één commando recht naast de begeleider halt 
houdt en verder nagenoeg geen aandacht van hem vergt. Die na verkregen opdracht 
een ‘model apport’ uitvoert. 
 
De wijze van keuren 
De 2 keurmeesters vormen zich onafhankelijk van elkaar een oordeel. De 
keurmeesters geven onafhankelijk van elkaar een cijfer. Het eindcijfer is het 
gemiddelde van de twee cijfers.  
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Proef K - Apport door water 
 
Opdracht 

De hond moet zonder halsband of riem een aan de andere zijde van het water 
geworpen apport apporteren.  
De helper dient, op een moment dat de hond dat niet kan zien, het apport te werpen 
op een afstand van ongeveer 30 meter van de inzetplaats. De helper trekt zich terug 
op een zodanige plaats dat zijn aanwezigheid en zijn loopspoor zo min mogelijk 
stimulerend of belemmerend op de hond werken.  
De plaats waar het apport terechtkomt, dient zodanig te worden gekozen dat de 
hond, vanaf de inzetplaats, dit niet kan zien liggen.  
De keurmeester zal de begeleider de plaats aanwijzen waarvandaan hij de hond 
moet inzetten en waar de hond het apport naar toe moet brengen. Deze plaats zal 
zodanig gekozen worden dat zij ongeveer 3 meter vanaf de waterbak ligt. 
 
Beoordeling 

Algemeen 
• De nadruk ligt op de wil om aan de overzijde van het water het apport te 

apporteren 
• Het geven van extra aanwijzingen is niet verboden, maar zal negatief worden 

beoordeeld. 
• Als de hond zonder dummy of apporteerblok bij de begeleider terugkeert, en de 

tijd niet is overschreden, mag hij nog maximaal éénmaal worden ingezet. 
• Het terugkomen om het water heen nadat het apport is gevonden, zal niet 

negatief worden beoordeeld. 
 
Voldoende 
De proef is voldoende afgelegd door de hond die door het water gaat en binnen een 
redelijke tijd het apport apporteert, ongeacht of hij verpakt, zich uitschudt dan wel 
zittend of staande afgeeft. 
 
Uitmuntend 
De proef is uitmuntend afgelegd door de hond die, na één bevel, onmiddellijk te 
water gaat, in rechte lijn naar de overzijde loopt of zwemt, aan de overzijde na ten 
hoogste één commando of aanwijzing geanimeerd, zelfstandig, snel en systematisch 
gaat zoeken, snel vindt, niet zonder dummy of apporteerblok terugkeert en een 
‘model apport’ uitvoert. 
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4. Werkproef 
Een werkproef omvat een aantal proeven van kunstmatige aard. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk uitgegaan van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen. 
 

Indeling van de klassen 
Op basis van de door de FHN vastgestelde apporteerdiploma's, zijn er drie klassen: 

• A-klasse voor honden die nog geen B-diploma hebben en ten minste 1 
diplomadag in de A-klasse hebben gelopen. 

• B-klasse voor honden met een B-diploma. 
• C-klasse voor honden met een C-diploma. 

 
De proeven zullen op de wedstrijddag, kort voor de aanvang, aan de begeleiders 
bekend worden gemaakt. De keurmeesters krijgen de proeven, onder strikt 
embargo, enkele dagen voor de wedstrijd ter inzage. 
De begeleider heeft de vrijheid om de hond in te zetten en te steunen om het beste 
resultaat te bereiken, tenzij de proefopzet dit niet toelaat.  
De combinatie die de proef met de minste hulp uitvoert, zal het hoogste aantal 
punten verdienen. 
 
Elk onderdeel moet in de werkproeven evenredig veel aandacht krijgen. Deze 
onderdelen zijn: 

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

 
Verschillende onderdelen kunnen in één proef worden verwerkt en de proeven 
kunnen spel-elementen bevatten.  
De werkproef bestaat uit vijf proeven. Per proef kan maximaal 20 punten worden 
behaald.  
Daar waar in de bespreking van het niveau van de proeven per klasse over het 
maximaal aantal apporten wordt gesproken, geldt dit niet voor de zogenaamde 
scurry en voor spel-elementen. 
Bij de B- en C-klasse kan gebruik worden gemaakt van een dummylauncher. 
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5. Niveau van de proeven per klasse 

A-klasse 
Gehoorzaamheidsproeven, komen, op de plaats blijven terwijl er bijvoorbeeld 
dummy’s of apporteerblokken worden geworpen, met meerdere honden op post. 
Apporteeropgaven met meerdere apporten, met vrije volgorde van apporteren. Bij 
markeeropgaven mag de afstand maximaal 40 meter zijn. Bij markeerproeven met 
meerdere apporten moet de hoek tussen de lijnen van de begeleider naar de 
apporten groter dan of gelijk zijn aan 90 graden. 
Waterwerk mag bestaan uit apporteren over/door water; het apport moet dan wel 
gemarkeerd kunnen worden. Springen over een hindernis kan verlangd worden. 
De honden mogen de proeven zowel los als aangelijnd afleggen, uitgezonderd die 
proeven waar steadiness essentieel is en de proef met een aangelijnde hond niet 
beoordeeld kan worden. 
Verleidingsdummy’s of apporteerblokken (dummy’s of apporteerblokken die tijdens 
het werk van de hond worden opgegooid) zijn alleen toegestaan wanneer zij op het 
moment worden toegepast dat de hond het apport, waarop hij was uitgestuurd, heeft  
opgepakt en hiermee op de terugweg is. De verleiding moet ten minste 20 meter 
naast de apporterende hond worden geworpen. 
Zitten op fluitsignaal mag verlangd worden tot op een afstand van 10 meter. Voordat 
de hond zit mogen geen verleidingen worden toegepast. 
 
B-klasse 
De honden mogen de proeven zowel los als aangelijnd afleggen, uitgezonderd die 
proeven waar steadiness essentieel is en de proef met een aangelijnde hond niet 
beoordeeld kan worden. 
Er mag met meerdere dummy’s of apporteerblokken gewerkt worden. Bij 
markeeropgaven met meerdere dummy’s of apporteerblokken mag de afstand 
maximaal 50 meter zijn. Er kan hierbij een verplichte volgorde verlangd worden. De 
hoek tussen de lijnen van de begeleider naar de apporten moet dan ten minste 90 
graden zijn. 
Verloren apporten mogen, afhankelijk van het terrein, maximaal 50 meter vanaf het 
inzetpunt zijn. 
Waterwerk kan bestaan uit dummy’s of apporteerblokken uit en over/door water. 
Ongeziene dummy’s of apporteerblokken zijn toegestaan.   
Verleidingsdummy’s of apporteerblokken (dummy’s of apporteerblokken die tijdens 
het werk van de hond worden opgegooid) zijn toegestaan als de hond met zijn apport 
op de terugweg is. Het apport moet ten minste op 10 meter naast de hond worden 
geworpen. Ook mogen verleidingsdummy’s of apporteerblokken worden opgegooid, 
voordat een hond moet worden uitgezonden of net is uitgezonden op een apport. De 
hoek tussen de lijnen van de begeleider naar de verleiding en de te apporteren 
dummy of apporteerblok moet dan ten minste 90 graden zijn. 
 
C-klasse 
Alle proeven moet onaangelijnd worden afgelegd. 
Bij markeeropgaven met meerdere dummy’s of apporteerblokken mag de afstand 
maximaal 75 meter bedragen. De hoek tussen de lijnen van de begeleider naar de 
apporten moet, bij een markeeropgave met verplichte volgorde, ten minste 45 
graden zijn. 
Verleidingen mogen in redelijkheid zowel voor als tijdens het apporteren worden 
geworpen dan wel zijn neergelegd. 
Bij dirigeeropgaven is de maximale afstand 90 meter vanaf de plaats waar de hond is 
ingezet. 
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6. Team/koppelwedstrijd 
Een teamwedstrijd is een werkproef waarbij bij een team de proeven, die uit 
meerdere onderdelen bestaat, afwerkt. 
 
Een team bestaat uit 2, 3 of 4 combinaties, afhankelijk van de opzet van de wedstrijd. 
De teamleden zijn leden met een verschillend niveau, gebaseerd op het hoogst 
behaalde diploma. 
 
Om mee te mogen doen moeten alle combinaties van het team een geldige FHN 
licentie voor de Apporteersport hebben. 
Het is niet noodzakelijk dat de leden van een team afkomstig zijn van dezelfde 
instelling. Hierdoor krijgt men de mogelijkheid gelegenheidscombinaties te maken 
van bijvoorbeeld 3 herdershonden of een hond van een bepaalde klasse bij een 
andere instelling ‘te lenen’. 
 
De teamwedstrijden doen niet mee voor de competitie en moeten als losstaande 
wedstrijd worden gezien. 
Per jaar wordt door de coördinator bekeken of een ontheffing voor C-honden 
noodzakelijk is. Wordt een ontheffing voor dat jaar toegestaan dan mogen honden 
die een B-diploma hebben en ten minste 1x zijn opgegaan voor het C-diploma, doch 
dit echter niet hebben gehaald maar totaal meer dan 80 punten hebben behaald, in 
plaats van een C-hond deelnemen in een team. 
 
De teamwedstrijden bestaan uit 5 proeven. 
Gelijk als bij een werkproef krijgt het team op de dag van de wedstrijd de proeven 
uitgereikt. 
Het is mogelijk dat de deelnemers bij sommige proeven niet mogen kijken naar de 
verrichtingen van de andere teams. In dat geval is het wel mogelijk dat een door het 
team aangestelde ‘Teamcaptain’ deze proeven bekijkt en deze met zijn team 
bespreekt. 
 
Bij elke proef moeten alle honden van het team verschijnen en werkzaamheden 
verrichten. 
 
Bij het maken van de proeven wordt rekening gehouden met de 3 niveaus en er kan 
worden verlangd dat een bepaalde hond een bepaald onderdeel van de proef afwerkt 
(dit ter bescherming van de A- en B-hond). 
 
Ondanks boven gestelde maakt in de meeste gevallen het team zelf uit welke hond 
welk deel van de proef afwerkt.  
 
Per proef kan een team 60 punten verdienen. 
Aan het einde van de wedstrijd heeft het team met de meeste punten de 1e plaats 
behaald.  
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