
Actief met je hond 

Ik heb eerder een stukje geschreven over het werkhondencertificaat uithoudingsproef en verkeer zekere hond. Dit maal 

ga ik iets schrijven over IPO. Deze afkorting staat voor de Internationale Prüfungs Ordnung. Dit is het 

africhtingscertificaat voor de werkhondenrassen van de FCI. De riesenschnauzer hoort bij deze rassen.  

Het is een certificaat op 4 verschillende niveaus te weten IPO voorbereidend IPO 1 2 en 3. Zoals je al zult vermoeden zijn 

deze oplopend in moeilijkheid. Om voor deze certificaten op examen te mogen moet je eerst minimaal het certificaat 

“verkeer zekere hond” hebben behaald. 

Het examen bestaat bij alle niveaus uit drie onderdelen. 

Onderdeel 1 Speuren 

Afhankelijk van het niveau leg je zelf  of iemand anders een spoor uit in een weiland of op een akker. Bij het 

makkelijkste niveau is dit een spoor van 200 passen een hoek en een voorwerp. Bij ipo 3 is het spoor 600 passen 4 

hoeken en 3 voorwerpen en een uur oud.  Als het spoor gelegd is moet de hond aan een lijn van 10 meter het spoor 

volgen. Hierbij moet de hond intensief zoeken en de voorwerpen zgn verwijzen. Dit kan door bij de voorwerpen te gaan 

liggen, zitten  of ze te apporteren. De hond  moet hierbij helemaal zelfstandig werken en mag niet door de geleider 

geholpen worden door commando’s of door aan de lijn te trekken. 

 

Onderdeel 2 Appèl 

Bij dit onderdeel moet de hond een aantal gehoorzaamheid oefeningen doen. Ook hier geldt dat ze per certificaat 

oplopend in moeilijkheid.  

Het begint met een aantal loopoefeningen waarbij de hond zonder aangelijnd te zijn de geleider netjes moet volgen. 

Hierbij moet de hond op het juiste commando gaan zitten, liggen of juist blijven staan.  Om het maar extra moeilijk te 

maken moet de geleider ook nog variëren in normale pas, versnelde pas en langzame pas. Daarna moet de hond 

apporteren. Dit zowel gewoon over de grond maar ook over een haag van 1 meter hoog en een klimschutting van 1.80 

hoog. Ook moet de hond op commando een paar minuten blijven liggen waarbij de geleider buiten het zicht van de 

hond is. Tot slot moet de hond op het commando “voor uit” in een richting rennen die de geleider aanwijst en op het 

commando af gaan liggen. 



   

Onderdeel 3 Pakwerk 

Dit is voor veel mensen het meest aansprekende onderdeel. Met dit onderdeel moet de hond de pakwerker ( boef) 

opsporen, aanblaffen en stellen. De pakwerker stelt zich op achter een soort tentjes waar de pakwerker omheen moet 

rennen ( revieren) om de pakwerker te vinden. Zolang de parkwerker stil staat moet de hond blaffen. Zodra de 

pakwerker probeert te ontsnappen mag de hond de pakwerker in een speciaal beschermende mouw bijten. Ook krijgt 

de hond een soort overval waarbij de hond in de mouw mag bijten. In wezen is het een spelletje waarbij de hond de 

mouw probeert te veroveren als een soort buit. Tijdens de trainingen laat de pakwerker de mouw ook los om de hond 

te laten winnen, en daarmee wordt de hond gestimuleerd zich te fixeren op de mouw en niet op de pakwerker.  De 

hond moet hierbij wel beschikken over moed en durf. De pakwerk schreeuwt te tegen de hond en dreigt te slaan. De 

hond moet zich daarbij zich niet laten wegjagen. Als het op een goede manier, spelenderwijs, wordt aangeleerd heeft 

het helemaal niets met agressie of het stimuleren daarvan te maken. 

   

 

De examens en wedstrijden staan onder toezicht van een erkende keurmeester en je moet voor ieder onderdeel een 

minimaal aantal punten halen om te slagen. Omdat de certificaten internationaal erkend zijn kun je na het behalen van 

het certificaat ook wedstrijden gaan doen. Er worden regionale, nationale en internationale wedstrijden gehouden. Op 

het allerhoogste niveau zijn het vooral herdershonden die met de bekers naar huis gaan, maar het is zeker niet 

onmogelijk met een schnauzer om hele mooie resultaten te behalen.  Daarnaast mag je, als het minimaal het certificaat 

IPO VO hebt behaald je hond op een tentoonstelling inschrijven in de gebruikshonden klasse. 



Zoals bij iedere sport worden iedere paar jaar de spelregels weer aangepast. Zo ook bij deze tak van sport. Het IPO 

programma heet vanaf volgend jaar IGP ( internationale gebruikshonden Prüfungsordnung). Vaak wordt gemijmerd over 

hoe goed de oude programma’s waren en dat het jammer is dat zaken veranderen.  Persoonlijk ben ik hier een stuk 

positiever over. De hondensport kost best veel tijd, en niet iedere hond doet alle drie de onderdelen even graag. Er 

komen een paar programma’s bij en het wordt een stuk makkelijker om examen te doen in een of twee van de 

onderdelen in de vorm van deelcertificaten. Zo wordt de sport toch gestimuleerd als iemand alleen een van de drie 

onderdelen wil trainen.   

Zoals ik ook al eerder heb geschreven mag je best hoge ambities hebben maar moet niet het  behalen van een 

certificaat of een wedstrijd winnen niet doel zijn. Het doel moet ten alle tijden zijn om lekker vrijetijd met je hond door 

te brengen en vooral samen bezig te zijn waarbij de zowel de hond al de geleider even veel plezier in het spelletje 

hebben. 

Mochten jullie zelf iets willen schrijven, vragen of opmerkingen hebben stuur het naar het secretariaat. Afhankelijk van 

het onderwerp zal ik proberen hier iets over schrijven in het blad of individueel uw vraag proberen te beantwoorden. 

Een schnauzer is immers te leuk om alleen op de bank te laten slapen. Doe vooral iets leuks met je hond. 

  

Foto’s: zwarte riesenschnauzer Donar van Bergherbos met eigenaar en geleider Erik vd Brandhof, p&z riesenschnauzer 

Spotting Silver vd Telgthoeve met eigenaar en geleider Peter Scheepers 
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