
Uitleg over de PHV Volharding Venlo 

Trainen 

DINSDAG - 19:00 UUR POLITIE-, SPEUR EN REDDINGSHONDEN 

ZATERDAG - 14:00 UUR POLITIE-, SPEUR EN REDDINGSHONDEN 

ZONDAG - 9:00 UUR POLITIE-, SPEUR EN REDDINGSHONDEN 

Lidmaatschap KNPV 

Kosten: Lidmaatschap per jaar € 45,00. Entreegeld nieuwe leden € 22,50. 

Men dient lid te zijn van de KNPV vóórdat men zich kan inschrijven voor een keuring. Er kan geruime 

tijd overheen gaan voordat men wordt geaccepteerd als lid van de KNVP. Dit komt omdat een 

aspirant lid eerst wordt vermeld, zodat de overige leden eventueel bezwaar kunnen maken tegen het 

lidmaatschap. Houd hier rekening mee met de planning van deelname aan keuringen. Het 

lidmaatschapspasje moet getoond worden op de dag van de keuring. 

Van de leden van de groep wordt verwacht: 

Dat ze (na een proefperiode) lid worden van PHV Volharding Venlo. Dat ze dan ook lid worden van de 

KNPV. Dat ze op tijd aanwezig zijn. Dat ze afzeggen/afbellen wanneer zij een keer niet kunnen komen  

Dat zij vóór aanvang van de training gezamenlijk het benodigde materiaal klaarzetten. Dat zij elkaar 

helpen bij het trainen. Dat het materiaal na afloop van de training gezamenlijk weer wordt 

opgeruimd. Dat ze zich op de hoogte stellen van de keuringseisen en de reglementen van de KNPV. 

Algemene regels: 

De hond dient gechipt te zijn. Indien de hond in het bezit is van een stamboom, dient het originele 

papier getoond te worden op de dag van de keuring. Loopse teven mogen niet deelnemen aan de 

keuring. Honden geboren na 1996 en waarvan de staart en/of oren gecoupeerd zijn, worden niet 

toegelaten tot de keuring. De hond mag niet ziek, kreupel of zichtbaar drachtig zijn. De geleider moet 

kunnen instaan voor de betrouwbaarheid van zijn hond. 

Keuringen 

Politiehonden: 

- Voorjaarskeuring sluit op 15 maart. 

- Zomerkeuring sluit op 15 mei 

- Najaarskeuring sluit op 15 juli. 

Speurhonden: 

-Voorjaarskeuring sluit op 1 februari 

-Zomerkeuring sluit op 1 mei 



-Najaarskeuring sluit op 15 augustus 

Met uitzondering van Speurhond A/B. Keuring Speurhond A/B wordt alleen gehouden in het voor- en 

najaar. 


