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Hollannin KNPV eroaa muiden maiden pk-koelajeista ja organisaatioista melkoisesti. Paitsi että
kirjainlyhenne tarkoittaa itse ko. organisaatiota toimii lyhenne myös organisaation
järjestämien kokeiden nimenä, KNPV pääorganisaation jäseninä on sadoittain lajia harrastavia
koulutusklubeja ympäri Hollannin. KNPV-kokeita on 5 erilaista. Suurin ero muihin koelajeihin
verratessa on että KNPV:n yhden lajin koe suoritetaan yhdellä koiralla tyypillisesti vain kerran
elämänsä aikana. Koiran läpäistyä kokeen saa se ko. lajin sertifikaatin, sertitioimisen jälkeen
koirat yleensä myydään työkoiraksi viranomaisille tai yksityisille. Parhaat yksilöt pidetään
kilpakoirana ja siirretään jalostuskäyttöön. KNPV siis on koe- ja kilpailulaji, mutta
ennenkaikkea se on tasokoe jonka suorituksen jälkeen (sertifiointi) koira on osoittanut
olevansa luonneominaisuuksiltaan soveltuva ja koulutustasoltaan valmis työkoiraksi. KNPV
serfikaatteja suorittavista koirista n. 95% on malinoiseja tai niiden risteytyksiä. Muina rotuina
esiintyy hollannin- ja saksanpaimenkoiria, bouviereita ja dobermanneja.

KNPV:n historiaa
KNPV on organisaationa lähes 100 vuotta vanha. KNPV on perustettu alunperin nimellä NPV. Virallinen
perustamispäivä on marraskuun 1. vuonna 1907, jolloin järjestettiin myös Hollannissa työkoirille tarkoitettu
suojelukoe. Perustajat olivat Haagin poliisipäällikkö hra Herfkens, hra M. Kessler ja hra J. Steijns, joista
viimeinen oli Roosendaalista kotoisin oleva apteekkari. Nämä kolme herraa kokoontuivat Roosendaalin
apteekissa 25.10.1907 ja loivat NPV:n perustamiskirjan. Myöhemmin organisaation ja sen koesäännöt
hyväksyi Hollannissa itse hänen kuninkaallinen majesteettinsa ja nimeen lisättiin kuninkaallisuutta merkitsevä
”K”. KNPV perustettiin koiriaan työhön kouluttavien ihmisten kiinnostuksesta vaihtaa keskenään ajatuksia
koulutuksesta ja tietoja koiristaan. Vuosisadan alussa ohjaajat antoivat koiriensa tehdä hyvin uhkarohkeita ja
vaarallisia tehtäviä, kuten esim. hypätä korkealta sillalta veteen, todistaakseen toisille koiriensa rohkeuden ja
tottelevaisuuden. Jotta koirien ominaisuuksia ja koulutusta voitaisiin arvostella yhdenmukaisin kriteerein
luotiin yhteiset koesäännöt, jotka myöhemmin johtivat tänä päivänä tunnettuun KNPV:hen. Vuosikymmenien
varrella KNPV:n säännöt eivät juurikaan ole muuttuneet. Tänä päivänä KNPV:n johdossa tosin on alettu
keskustella enenevissä määrin paitsi koirien turvallisuudesta, myös joidenkin kokeen liikkeiden järkevyydestä.
Mukana kun on edelleen tänä päivänä monia liikkeitä joita ei enää nykyään käytännön työssä voida käyttää,
kuten esim. pyörällä pakenevan maalimiehen pysäyttäminen. Vaikka kyseinen liike on 1900-luvun alun
työkoiralle ollut käyttökelpoinen, ei enää nykyajan työssä tule oikeastaan ikinä eteen tilannetta jossa koiran
voisi itsenäisesti päästää pysäyttämään pyörällä kulkevan henkilön, riski koiran purra liikenteessä jotain
muuta henkilöä on suuri ja ennenkaikkea liike on erittäin vaarallinen paitsi koiralle myös pysäytettävälle
henkilölle. Vielä joitain vuosia sitten KNPV-kokeessa sai koira käydä kiinni pyöräilevään maalimieheen mihin
halusi ja mestaruuskokeissa nähtiinkin tässä liikkeessä välillä uskomattoman näyttäviä ja yleisöä kohauttavia
suorituksia joissa koira hyppäsi suoraan pyöräilevän maalimiehen selkään purren käteen tai olkapäähän.

Tässä liikkeessä kokeissa niin maalimiehille kuin koirillekin sattuneiden onnettomuuksien vuoksi on sääntö
kuitenkin nyt viimein muutettu niin että pureminen pyöräilyliikkeessä on sallittua enää ainoastaan jalkaan.
KNPV:n tavoitteet ovat:
1. Edistää sertifioitujen koirien käyttöä poliisikoirina, turvallisuusalan yrityksissä, pelastusorganisaatioissa jne.
2. Kouluttaa koiria tasolle jossa ne voivat suorittaa jonkin viidestä KNPV:n sertifikaatista.
3. Kouluttaa uusia koiranohjaajia, maalimiehiä, toimihenkilöitä ja tuomareita käytettäväksi kokeissa ja
näytöksissä.
4. Edistää KNPV sertifikaattien suorittamiseen soveltuvien koirien kasvatusta.

KNPV:n koelajit ja myönnettävät sertifikaatit
KNPV:n koelajeja ja sertifikaatteja on viisi erilaista:
1. Poliisikoira 1 (Politiehond 1, PH1)
2. Poliisikoira 2 (Politiehond 2, PH2)
3. Kohteen vartiointikoira (Object bewakingshond, OB)
4. Pelastuskoira (Reddingshond, RH)
5. Jälkikoira (Speurhond, SH)
Lisäksi on uusimpana aloitettu perussertifikaatti (Basiscertificaat), joka on tarkoitettu alle 18 vuotiaille
nuorille koiranohjaajille, tavoitteena saada lajin pariin uusia harrastajia. Basiscertificaat ei sisällä
puruliikkeitä, mukana on vain hyppyliikkeitä ja koiran hallintaa. Yleisin suoritettava KNPV:n sertifikaatti on
PH1. Se on KNPV:n peruskoe jonka kouluttajia on myös ylivoimaisesti eniten. Joka vuosi PH1
sertifikaattikokeisiin osallistuu 800-1000 kilpailijaa. Muut kokeet ovat eräänlaisia lisäkokeita tälle kokeelle.
Niihin on lisätty erikoiselementtejä erityistarpeita ajatellen. PH1 sertifikaatti on Hollannissa myös
viranomaisten edellyttämä jos koiraa käytetään poliisiviranomaisella tai turvallisuusalan yrityksessä.
Koetuloksesta riippuen koirille myönnetään KNPV kokeissa kolmentasoisia sertifikaatteja. Alin on PH1
Certificate A, joka tarkoittaa että koira on saavuttanut kokeessa vähintään 305 pistettä maksimin ollessa 440
pistettä. Tämä sertifikaatti on voimassa vain vuoden ja on harvinaisin jaettu. Seuraava taso on PH1
Certificate. Tämä edellyttää 348 pistettä ja on yleisin koirien PH1 kokeessa saavuttama sertifikaatti. Korkein
on PH1 Certificate Met Lof joka tarkoittaa että koira on osoittanut poikkeuksellisen hyviä ominaisuuksia
kokeessa, vaadittu pistemäärä on 392 maksimista 440p. (“Met Lof”=kunniamaininnan kera). Ohjaajalta
KNPV-sertifikaatin suorittaminen edellyttää että hän on jäsenenä KNPV:ssä eikä omaa rikosrekisteriä.
“Kohteen vartiointikoira” on erikoiskoe joka on suunniteltu koirille joita käytetään vartiokoirana. OBsertifikaatin suorittavat usein kouluttajat jotka ovat jo suorittaneet koiralle PH1 sertifikaatin ja haluavat
edelleen jatkaa koulutusta sen sijaan että myisivät koiran. “Pelastuskoira” on erikoisempi sertifikaatti, sen
suoritus vaatii koiralta että se on kyvykäs hakemaan ja ilmaisemaan ihmisen maanjärityksen jälkeisistä
raunioista. Vain kourallinen ihmisiä kouluttaa koiriaan tähän kokeeseen. Erikoisin on jäljestyskoira. Siinä
koiralta vaaditaan että se pystyy jäljestämään ihmisjäljen luonnollisissa olosuhteissa ja lisäksi koiran on
pystyttävä tunnistamaan tietyn ihmisen haju näytteestä useiden eri ihmisen hajuisten näytteiden joukosta
(ID-tunnistus). PH1 kokeesta seuraava taso on PH2. Tämän kokeen liikkeet muistuttavat huomattavasti
PH1:stä, vaikeutuksia on muutamia. PH2-kokeessa esim. puruosuuksissa kentällä on joissain liikkeissä
samanaikaisesti kaksi maalimiestä ja hakutehtäviä on vaikeutettu.

KNPV tänään ja sertifiointikokeet
Tänä päivänä KNPV:llä on noin 7000 jäsentä ympäri Hollannin. KNPV:n ylin johtokunta ja toimisto sijaitsee
Amersfoort:ssa, Utrechtin provinssissa. Hollanti maana on virallisesti jaettu 11:sta provinssiin ja KNPV:n
toiminta on jaettu samoihin 11:sta provinssiin. Jokaisella provinssilla on oma aluejohtokuntansa ja kaikkien
provinssien johto yhdessä edustaa kaikkia KNPV harrastajia KNPV:n ylimmän johdon vuotuisissa kokouksissa.
Huhtikuussa 1994 oli Hollannissa 509kpl paikallista KNPV:n harrastusklubia, 140 pätevöityä koemaalimiestä
ja 64 koetuomaria. Sekä KNPV-tuomarit että koemaalimiehet ovat lajin harrastajien parissa erittäin korkealle
arvostettuja. Vuonna 1993 saavutti 695 koiraa PH1-sertifikaatin, 82 koiraa PH2-sertifikaatin, 117 koiraa

kohteenvartiointikoira-sertifikaatin, 21 koiraa pelastuskoira-sertifikaatin ja 4 koiraa jälkikoira-sertifikaatin.
Hollanti on erittäin koiraystävällinen maa. Erityisesti maan eteläosassa koulutuskenttiä on paljon,
pääasiallisesti koiria koulutetaan paitsi KNPV:hen myös IPO:on, agilityyn ja tietenkin tottelevaisuuteen. Kun
poistut yhdeltä kentältä olet jo lähestulkoon toisen kentän rajalla.
Sertifiointikokeet järjestetään joka vuosi aina samaan aikaan, toukokuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Jos
koiria on tarpeeksi voi kukin provinssi järjestää omat sertifiointikokeensa jokaisena mainituista kuukausista.
Maksimissaan kokeita järjestetään siis 3kpl kussakin provinssissa mainittuina kuukausina. Yleensä kukin
kouluttaja osallistuu koirallaan oman asuinalueensa kokeeseen. Maalimiehet ja tuomarit sertifiointikokeisiin
nimeää KNPV:n ylin johtokunta. Maalimiehet eivät ikinä toimi koemaalimiehinä sen provinssin
sertifiointikokeissa jossa itse asuvat ja toimivat kouluttajina. Näin pyritään siihen että koemaalimiehet olisivat
koirille vieraita.

Koesäännöt työkoirien kasvatuksen tukena
Hollannin KNPV sertifikaatteineen on aina eronnut muiden maiden (esim. Saksa, Belgia ja Ranska) kokeista.
KNPV on aina pitänyt tiukasti kiinni vanhoista tavoista ja koesäännöistä voidakseen olla varma että kokeissa
menestyvät vain hyvät ja erittäin vahvat koirat. Muissa maissa koesääntöjä on vuosikymmenien aikana
muutettu paljonkin. KNPV:ssä ei. Tässä on huonot puolensa (kuten aiemmin mainittu), mutta myös hyvät
puolet. Erittäin hyvä asia on että KNPV:ssä koesääntöjä ei ikinä ole muutettu niin että myös
ominaisuuksiltaan heikompia koiria olisi mahdollista sertifioida PH1-kokeesta. KNPV on aina voimakkaasti
tukenut vahvojen koirien jalostusta. Toisin kuin IPO:ssa KNPV:ssä maalimiehet eivät kokeessa juurikaan
jousta koiria vastaanottaessaan, koirien kiinnituloiskut ovat siten todella kovia ja vaativat koirilta paitsi
henkistä kovuutta myös huomattavaa fyysistä kestävyyttä. Monissa muissa maissa on koesääntöjä
muutettaessa käynyt niin että sääntöjä on muutettu jalostuksen tuottamalle koiramateriaalille soveltuvaksi
eikä niin että olisi vaadittu jalostamaan koiria jotka kykenevät kokeesta suoriutumaan. Kaikki tietävät mihin
tämä tämä johtaa, koiramateriaalin työominaisuuksien tuhoutumiseen. Kun näin pääsee tapahtumaan on
syntynyt ongelma suurempi kuin tilanne josta alunperin lähdettiin. Tämä on myös syynä siihen miksi
KNPV:ssä ei olla kiinnostuneita onko koira rekisteröity vai ei, luonneominaisuudet ovat paljon tärkeämpiä.
KNPV on aina vaalinut työkoiria ei näyttelykoiria. KNPV:tä varten kasvatettuja ja sertifiointiin koulutettavia
koiria ei tyypillisesti viedä koiranäyttelyihin ikinä. Yhdistyksessä on nähty ulkomuotoon keskittyvän
jalostuksen tulokset; koirien luonneominaisuudet heikkenevät. Työhön vaadittavien luonneominaisuuksien
hävittäminen koirista on helppoa ja voidaan väärillä jalostusvalinnoilla saada aikaan muutamissa
sukupolvissa, näiden ominaisuuksien takaisin saaminen on lähes mahdotonta. KNPV-harrastajien jossain
määrin vanhanaikaiset ja tapoihinsa juuttuneet käytännöt ovatkin mahdollistaneet edelleen tänä päivänä
KNPV:ssä nähtävien mahtavien työkoirien olemassaolon. Kovia, voimakkaita ja todella lujalla otteella purevia
koiria joilla on erinomainen fyysinen suorituskyky ja voimakkaat vietit, nämä ominaisuudet antavat pohjan
niille mahtaville suorituksille ja kiinnituloiskuille jotka ovat KNPV:n tunnusmerkki.
KNPV:ssä ja IPO:ssa on suuria eroja. Ei pelkästään itse koesuorituksissa vaan ennenkaikkea lajien
harrastajissa Hollannissa. Suuri osa ihmisistä jotka kouluttavat IPO:a ovat jo hankkineet koiran ennen
harrastuksen aloittamista. Suurin osa heistä aloittaa pennun kanssa tottelevaisuuskoulutuksella ja vasta
myöhemmin joko muuten lajista kiinnostuttuaan tai mahdollisten ongelmien ilmetessä siirtyvät
harjoittelemaan IPO:a jossa saavat ammattitaitoista apua maalimieheltä koiran koulutuksessa ja hallinnassa.
KNPV:n jäsenet ovat lähes kaikki jo kokeneita koirankouluttajia ja pyrkivät tietoisesti hankkimaan sellaisen
pennun tai nuoren koiran jolla on kapasiteettia KNPV sertifiointiin. Suurin osa KNPV:n harrastajista ei pidä
koiria itsellään, kymmenestä koirasta yhdeksän myydään työkoiraksi. Joko koira on luonteeltaan ok,
sertifioidaan ja sen jälkeen myydään tai luonteessa on sertifioinnin estäviä puutteita jolloin koira myydään
heti. Tämä asenne saattaa joskus näyttää koiriaan etupäässä lemmikkinä ja perheenjäseninä rakastavien
ihmisten silmissä tylyltä, mutta tosiaasia kuitenkin on että kaikki KNPV:tä harrastavat ihmiset ovat koirista
suuresti pitäviä ja suurin osa heistä on oikein mukavia. Heille kuitenkin koirankoulutus on ensisijainen
kiinnostuksen kohde ja koirat pyritään yleensä kouluttamaan varsin nopeasti sertifiointikokeeseen. Ennen
kuin koiraa myydään on sen koulutuksen eteen tehty paljon työtä ja pyritty saamaan koira läpi PH1
kokeesta. Jos koira kuitenkaan kertakaikkiaan ei ole tähän kykenevä on päätös myymisestä yleensä varsin
helppo. Näin koska yhden kouluttajan ei ole mahdollista pitää itsellään kaikkia koiria joissa ei ole
kapasiteettia sertifiointiin. Tilanne on hieman sama kuin jalkapallon pelaajalla olisi pelikengät jotka ovat liian
pienet hänen jalkaansa. Tällöin kengät myydään ja hankitaan uudet joilla hänen on mahdollista pelata

paremmin. KNPV kenttien peruslähtökohta on että kaikki siellä koiriaan kouluttavat, nuoret tai vanhat,
tähtäävät tiettyyn tavoitteeseen eivätkä ole kentällä vain pelkästään huvikseen tai viettääkseen aikaa
yhdessä koiransa kanssa. Myös KNPV:n kanta organisaationa koulutukseen on selvä: jokainen
koulutuskentälle tuleva tulee sinne sertifioidakseen koiransa.

Sertifioidut koirat ja niiden myynti
Hollannin käytäntö, jossa viranomaiset ostavat kaikki käyttämänsä koirat n. 2-4 vuoden iässä
siviilikouluttajilta, voi vaikuttaa erikoiselta, mutta käytäntö on Hollannissa todettu toimivaksi ja yhteistyö
kouluttajien ja viranomaisten välillä on tiivistä. Kun sertifioitu koira myydään tekevät koiran uusi
viranomaishaltija ja kouluttaja aluksi, tyypillisesti n. 8-12 viikkoa, yhteistyötä. Ennen virkakäytön aloittamista
tulee koiran uuden ohjaajan suorittaa koiralla Hollannin poliisin oma käyttöönottokoe. Tarkoituksena on
varmistaa että koira on hallinnassa myös uudella ohjaajalla ja yhteistyö sujuvaa, kokeessa paikalla on myös
koiran kouluttaja. Käyttöönottokokeen jälkeen on yleensä yhteinen illallinen ja vapaamuotoista mukavaa
illanviettoa. KNPV-sertifioituja koiria myydään myös ulkomaille, pääosin eri Euroopan maihin ja USA:han.
Vain sertifioitujen koirien ostokäytännöstä johtuen määräytyvät virkakoirien rodut Hollannissa myös
yksinomaan KNPV-kenttien koirista. Kokeeseen on sallittua osallistua kaikilla palveluskoiraroduilla ja niiden
sekoituksilla, käytännössä kouluttajat eivät ole kiinnostuneita koirien rodusta. Pennut valikoidaan
yksinkertaisesti linjoista ja yhdistelmistä joista koetaan löytyvän ominaisuuksiltaan parhaat edellytykset
KNPV-sertifiointiin. Luonneominaisuuksien lisäksi koirassa on oltava kohdallaan myös terveys. Itse kouluttajat
eivät välttämättä kuvaa koiriaan (lähinnä vain jalostuskäyttöön tarkoitetut kuvataan mainosarvon vuoksi).
Kuitenkin koiran kaupan yhteydessä ostajat poikkeuksetta kuvaavat koiran koko luuston (lonkat, kyynärät,
olkapäät, niska, selkä, polvet). Täydellinen terveys on ehdoton vaatimus, pienempiäkään luustovikoja
omaavia koiria ei osteta. Tänä päivänä KNPV-kokeissa sertifioiduista koirista arviolta n. 70% on x-malinoiseja
(brindlenvärisiä kutsutaan myös x-hollanninpaimenkoiriksi), 25% rekisteröityjä malinoiseja (brindlenväriset
hollanninpaimenkoiria) ja loput 5% saksanpaimenkoiria, bouviereita ja dobermanneja. Monet kouluttajista
eivät ole erityisen varakkaita joten heille n. 250 euron hintainen rekisteröimätön x-malinoispentu on helpoin
ratkaisu. Jos koirassa ei ole kapasiteettia sertitiointiin on siitä helpompi luopua kuin n. 500-700 euron
hintaisesta rekisteröidystä pennusta. Osa x-malinoiseista omaa täysin malinoistaustan (pennut jätetään
rekisteröimättä lähinnä taloudellisista syistä ja koska KNPV:ssä papereita ei tarvita). Osa puolestaan on
risteytyksiä esim. saksanpaimenkoira x malinois tai tai omaa tällaisia risteytyksiä kauempana suvussaan.
Tämä vapaamielinen käytäntö takaa paitsi laajan geenipohjan myös optimaaliset mahdollisuudet hyvän
työkoiran kasvatukseen, rotukirjat, koirien väritys tai muut ulkonäölliset pikkuseikat eivät jalostusvalintoihin
vaikuta. KNPV:ssä menestyneet koirat ovat laajalti käyttöjalostuksessa arvostettuja. Esim. Hollannin IPO MMjoukkueissa (FCI ja belgianpaimenkoirien FMBB) on usein koiria jotka periytyvät KNPV-linjoista tai ovat
suoraan KNPV-tittelöityjen koirien jälkeläisiä.

KNPV:n vuotuiset mestaruuskilpailut
KNPV:n vuotuiset mestaruuskokeet järjestetään vuosittain lajeissa PH1 (poliisikoira 1), PH2 (poliisikoira 2) ja
OB (kohteen vartiointikoira). KNPV perinteen mukaisesti näiden kolmen lajin mestaruuskokeet järjestään
joka vuosi samaan aikaan aina syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna ja samassa paikassa Den Bosch:ssa
samalla stadionilla. OB ja PH1-lajien mestaruuskokeisiin kutsutaan automaattisesti aina kyseisenä vuonna
edellisten kesäkuukausien sertifikaattikokeisiin osallistuneista täydet pisteet (PH1-kokeessa 440p.)
saavuttaneet koirakot (tai korkeimmat pisteet saavuttaneet). Näin ollen tähän jokaiseen KNPV-kouluttajan
unelmaan, mestaruuskokeeseen, on paitsi erittäin vaikeaa päästä myös mahdollista osallistua koiralla vain
yhden kerran per laji sen elämän aikana. Tästä johtuen parhaiden koirien viemistä sertifiointikokeeseen
saatetaan vielä venyttää, jotta sertifiointikokeesta olisi mahdollista saavuttaa mahdollisimman korkeat
pisteet.
Päälajin PH2:n mestaruuskoe järjestetään samanaikaisesti PH1-mestaruuskokeen kanssa. Toisin kuin PH1mestaruuskokeessa, PH2 mestaruuskokeen osallistujat valitaan provinsseittain (11kpl). Jokaisen provinssin
johtokunta valitsee ko. vuoden PH2-sertifikaattikokeiden tulosten perusteella oman alueensa edustajan
vuotuiseen mestaruuskokeeseen. Tämä koira ei välttämättä automaattisesti ole korkeimpia pisteitä
saavuttanut vaan on provinssin johtokunnan näkemys koirasta jolla olisi parhaat menestymismahdollisuudet
mestaruuskokeessa. Lisäksi edellisvuoden mestaruuskokeen voittaja on itseoikeutettu osallistumaan. Näin

ollen KNPV:n vaativimman lajin PH2:en mestaruuskokeeseen osallistuu vuosittain aina 12 koiraa. RH ja SH
kokeissa (pelastus- ja jäljestyskoirakokeet) ei niiden vähäisen harrastajamäärän vuoksi järjestetä omia
mestaruuskokeita. Niissä lajeissa vuoden mestaruustitteli myönnetään automaattisesti kyseisen vuoden
sertifikaattikokeissa korkeimman pistemäärän saaneelle koiralle.
Vaikka varsinainen sertifikaattikoe suoritetaan kullakin koiralla normaalisti vain kerran elämänsä aikana
järjestetään Hollannissa muita KNPV-kokeita joihin lajiin koulutetuilla koirilla on mahdollista osallistua.
Tälläisiä ovat esimerkiksi jalostusuroskokeet, eri alueiden aluemestaruuskilpailut, KNPV:n merkkihenkilöiden
nimeä kantavat muistokilpailut ym. Osa kilpailuista voidaan (järjestäjien työn helpottamiseksi) järjestää ilman
vesiosuutta.

KNPV sertifioitujen koirien jalostuskäyttö Suomessa
Tähän mennessä (joulukuu 2004) on KNPV sertifioituja uroksia käyttänyt Suomessa jalostukseen kolme
belgianpaimenkoirakasvattajaa, malinoiskennelit Pois Kottoo ja Mecberger ja lisäksi kennel Etulinjan
vuonna 2004 syntynyt tervueren-yhdistelmä. Kaikki mainitut kasvattavat käyttölinjaa.
- Ensimmäinen käytetty oli PH2-sertifioitu ja vuoden 2002 mestaruuskokeeseen kutsuttu (sij. 6) malinoisuros
Othar de la Perle de Tourbiere jolla astutettiin narttu Pois Kottoo Muumi (Pois Kottoo P-pentue, s.
7.10.2002).
- Toinen käytetty oli myös PH2-sertifioitu, Suomessa astumassa vieraillut, malinoisuros Clipp van Vago
Steijn jolla astutettiin narttu IP3 SchH3 Pois Kottoo Barbi (Mecberger C-pentue s. 7.1.2003).
- Kolmantena käytetty oli myös PH2-sertifioitu ja tervueren uros Zizou van Joefarm jolla astutettiin
tervueren narttu IP3 SchH3 Tarkatan Balsami (Etulinjan A-pentue s.14.2.2004).
Näistä pentueista koiria on mennyt sekä Suomen poliisille että rajavartiolaitokselle. Vuonna 2004 on Suomen
poliisikoiralaitos hankkinut Suomeen työkäyttöön myös ensimmäiset PH1-sertifioidut aikuiset koirat
Hollannista.

Lisätietoa KNPV:stä
Kiinnostuitko aiheesta? Lisätietoa on löydettävissä mm. seuraavista internetosoitteista:
http://www.knpv.nl (Hollannin kuninkaallisen poliisikoirayhdistyksen kotisivut)
http://www.hondensport.com/KNPV/KNPVindex.htm (Hollantilaisen ”Hondensport”-lehden KNPV-sivut)
http://www.dutch-k9.nl (Englanninkielistä materiaalia, tuloksia, kuvia, samat sivut hollanniksi:
www.pakwerk.nl)
KNPV-aiheisia videoita on tilattavissa useammastakin paikasta, yksi tarjoaja jolla KNPV-mestaruuskokeiden
(1996-2001) videoita englanninkielisellä selostuksella on kennel Leerburg (USA). Lista Leerburgvideopalvelun videoista hintoineen löytyy osoitteesta: http://www.leerburg.com/vidolist.htm
Osoitteesta http://www.dogsports-online.com/ohjelma.htmon puolestaan suoraan internetissä tilattavana ja
tietokoneella katseltavana vuoden 2001 KNPV PH1- ja PH2-mestaruuskoesuorituksia.

KNPV:n poliisikoira1-kokeen koeohjelma
(Lähde: www.pakwerk.nl / Patrick Teunenbroek)

PH1-koeohjelma on jaettu osiin 1-3 (Afdeling 1-3). Maksimipistemäärä kokeesta on 440 pistettä.
Ao. liikkeistä kertyy pisteitä 420 joiden lisäksi arvostellaan koko kokeen ajan koiran
yleisvaikutelma (10 pistettä) ja ohjaajan yleisvaikutelma (10 pistettä). Kokeessa PH2
maksimipistemäärä on 475 pistettä ja OB-kokeessa 356 pistettä.
AAMUPÄIVÄOHJELMA
OSA 1:
Liike A. Kytkettynä seuraaminen (5 pistettä)

Koira seuraa ohjaajan kulkiessa maahan kulmistaan (esim. muovimerkki) merkityn kuvion.
Liike B. Vapaana seuraaminen (5 pistettä)
Koira seuraa ohjaajan kulkiessa maahan kulmistaan merkityn kuvion. Määrätyillä kohdilla koiran
tulee ohjaajan käskystä vaihtaa seuraamispuolta. Toisin kuin IPO:ssa koiran seuraamistyylillä ei
ole väliä, oleellista on vain että koira pitää paikkansa ja on ohjaajan hallinnassa.
Liike C. Pyöräilevän ohjaajan vapaana seuraaminen (5 pistettä)
Koira seuraa ohjaajaa tämän pyöräillessa kulmistaan maahan merkityn kuvion.
Liike D. Paikallamakuu (5 pistettä)
Koira jätetään yksin paikallamakuuseen n. 3 minuutin ajaksi. Ohjaaja on näkymättömissä.
Liike E. Tarjotusta ja heitetystä ruuasta kieltäytyminen (5 pistettä)
Ohjaaja jättää koiran tuomarin määräämään paikkaan paikallamakuuseen ja poistuu näkyvistä.
Hetken kuluttua saapuu maalimies joka tarjoaa kahdesti koiralle ruokaa jättäen ruuan koiran
eteen, tarjoamisen jälkeen hän kävelee taaksepäin ja heittää ruokaa koiralle. Koira ei saa koskea
tarjottuun ruokaan (Tämä on kokeen ainoa liike jossa maalimies ei ole koiran hyökkäyksen
kohteena joten liikkeen kouluttaminen on tässä suhteessa vaativaa.)
Liike F. Ruuasta kieltäytyminen suoritusten aikana (5 pistettä)
Kaikkien tottelevaisuus ja hyppysuoritusten aikana kentällä on esillä ruokaa (tyypillisesti mm.
esteiden vieressä), joihin koira ei saa koskea missään vaiheessa suorituksia.
Liike G. Käskystä hiljaa pysyminen (5 pistettä)
Ohjaaja asettuu koiran kanssa tuomarin määräämään paikkaan piiloon (yleensä esim. metsä) ja
ohjaaja antaa koiralle käskyn olla hiljaa. Lähistöllä olevat henkilöt aloittavat kovaäänisen riidan ja
huutamisen jonka aikana myös ammutaan. Koira ei saa haukkua, vinkua tai ilmaista
olinpaikkaansa vaan sen tulee olla täysin hiljaa.
Liike H. Vapaahyppy (5 pistettä)
Ohjaajan käskystä koira hyppää edestakaisin 1m korkuisen esteen yli esteeseen koskematta.
Liike I. Lautaseinän ylitys (5 pistettä)
Ohjaajan käskystä koira ylittää 1,75m korkean lautaseinän.
Liike J. Vallihaudan yli hyppääminen (5 points).
Koira hyppää edestakaisin 2,25m leveän vallihaudan yli.
Liike K. Kolmen pienen esineen etsiminen ja tuominen ohjaajalle (3 x 5 pistettä)
Koiran tulee etsiä noin 14 neliömetrin kokoiselta lyhyen nurmen peittämältä alueelta 3 pientä
käyttöesinettä (esim. 9mm aseen hylsy, avain, kolikko, sormus tms.) ja tuoda esineet ohjaajalle.
Hyväksyttyyn suoritukseen on aikaa 7 minuuttia, täydet pisteet saadakseen on koiran löydettävä
esineet 3 minuutissa.
OSA 2:
Liike A. Kanaalin yli uiminen (10 pistettä)
Ohjaajan käskystä koira ylittää uiden kanaalin (leveys vähintään 15 metriä) ja jatkaa eteenpäin
ylityksen jälkeen kunnes saa käskyn pysähtyä ja mennä maahan. Uudesta käskystä koira palaa
takaisin.
Liike B. Suuren esineen nouto vedestä ohjaajalle (10 pistettä)
Ohjaajan käskystä koira noutaa vedestä suurehkon esineen jonka tuo ohjaajalle.
OSA 3:

Liike A. Ohjaajan jättämän esineen vartiointi (2 x 5 pistettä)
Ohjaaja jättää haluamansa esineen tuomarin määräämään paikkaan, asettaa koiran vartioimaan
sitä ja poistuu näkyvistä. Kolmen minuutin jälkeen paikalle saapuu maalimies joka kävelee koiran
ohi jonkin matkan päästä ja poispäin n. 10 metriä. Tämän jälkeen maalimies kääntyy, kulkee
koiraa kohti ja yrittää ottaa esineen koiralta, jolloin koiran tulee maalimieheen kiinni käymällä
puolustaa esinettä. Koiran hyökättyä maalimies perääntyy heti poispäin ja pysähtyy jolloin koiran
tulee itsenäisesti irroittaa ja palata esineen luokse jatkamaan vartiointia.
Liike B. Suuren esineen etsiminen (5 x 5 pistettä)
Koiran tulee etsiä n. 150m x 75m kokoiselta metsäalueelta suuri käyttöesine (n. 45cm x 30cm x
15cm, esim. ampuma-ase, laukku) joka sen tulee löytäessään ilmaista haukkuen jolloin ohjaaja
hakee esineen. Koira ei saa koskea esineeseen. Hyväksyttyyn suoritukseen esine on löydettävä 7
minuutin aikana, täysien pisteiden saamiseksi esine on löydettävä 3 minuutissa.
Liike C. Henkilön etsiminen ja vartiointi (5 x 5 pistettä)
Koiran tulee etsiä n. 150m x 75m kokoiselta metsäalueelta sinne piiloutunut henkilö, joka
löydettyään koiran tulee ilmaista löytö haukkuen kunnes ohjaaja saapuu paikalle. Noin 10 haukun
jälkeen löydetty henkilö yrittää voimakkaasti huutaen uhkaamalla karkottaa koiraa luotaan,
henkilön uhatessa koiran on sallittua purra, mutta se ei ole välttämätöntä. Hyväksyttyyn
suoritukseen henkilö on löydettävä 7 minuutin aikana, täysien pisteiden saamiseksi henkilö on
löydettävä 3 minuutissa.
Liike D. Vangin kuljetus ja pudottamansa esineen välitön nouto (3 x 5 pistettä)
Tuomari antaa ohjeen ohjaajalle kuljettaa henkilöä n. 70 metrin matka. Ohjaaja kulkee
maalimiehen oikealla puolella, koiran tulee kulkea vartioiden eri puolella kuin ohjaaja. Noin 20
metrin matkan jälkeen maalimies pudottaa mahdollisimman huomaamatta avainnipun. Koiran
tulee välittömästi huomata pudotetut avaimet ja noutaa ne ohjaajalleen. Kuljetusta jatkettaessa
maalimies käyttäytyy kuin olisi alkoholin vaikutuksen alaisena kulkien huojuen, horjahdellen ja
ohjaajan kiinni pitäen n. 20 metrin matkan. Loppumatkan maalimies kulkee normaalisti. Koiran
tulee koko ajan herkeämättä vartioida maalimiestä, juopuneeseen (huojuvaan) maalimieheen ei
kuitenkaan saa käydä kiinni.
ILTAPÄIVÄOHJELMA
Liike E. Kepillä uhkaavan henkilön pysäyttäminen (7 x 5 pistettä)
Ohjaaja ilmoittautuu tuomarille kentälle vievän väylän päässä (väylän pituus n. 80m). Maalimies
tulee polun toisessa päässä kentällä näkyviin ja kohottaa pitkän kepin uhaten. Ohjaaja huutaa
kahdesti ”Pysähtykää, poliisi!” jolloin maalimies kääntyy ja lähtee juosten pakenemaan. Ohjaaja
lähettää koiran pysäyttämään maalimiestä. Kun koira koira on edennyt n. 25 metrin matkan
polkua, ampuu koetuomari aseella laukauksen, tämä toimii samalla merkkinä ohjaajalle lähteä
koiran perään, laukauksesta myös maalimies vaihtaa suuntaa kentällä niin ettei hän ole enää
polulta kohti juoksevan koiran tai ohjaajan nähtävillä. Kun koira on maalimiehestä n. 25 metrin
päässä kääntyy maalimies äkillisesti koiraa kohti, uhkaa koiraa huutaen ja kepillä ja koiran
hyökätessä lyö koiraa voimakkaasti kepillä. (Tavallista tässä liikkeessä on että isku on siinä
määrin voimakas että pitkä keppi katkeaa.)
Liike F. Vieraan antamista käskyistä kieltäytyminen (4 x 5 pistettä)
Kun koira on irroittanut otteen keppihyökkäyksen jälkeen pysähtyneestä maalimiehestä ja jäänyt
vartioimaan, uhkaa maalimies koiraa voimakkaasti huutaen ja käskien koiraa pois luotaan. Koira
ei saa tämän antaa vaikuttaa itseensä, maalimiehen uhatessa koiran on sallittua purra, mutta se
ei ole välttämätöntä.
Liike G. Pysäytetyn henkilön kuljettaminen ja pakoyritysten estäminen (6 x 5
pistettä)
Ohjaajan saapuessa paikalle lähtee hän kuljettamaan maalimiestä koiran vartioidessa. Noin 25

metrin matkan jälkeen maalimies yrittää pakoa joka koiran tulee välittömästi hyökkäämällä
pysäyttää, koiran purressa maalimies etenee vielä n. 5-7 metrin matkan (jotta nähdään onko
koiran ote pitävä) ja pysähtyy, jolloin ohjaaja antaa koiralle käskyn irroittaa ja kuljetusta
jatketaan edelleen n. 25 metrin matka.
Liike J. Pakenevan ja aseella uhkaavan henkilön pysäyttäminen (7 x 5 pistettä)
Ohjaaja ilmoittautuu tuomarille kentälle vievän väylän päässä. Maalimies tulee polun toisessa
päässä kentällä näkyviin, uhkaa aseella ja ampuu laukauksen ohjaajaa ja koiraa kohti. Ohjaaja
huutaa kahdesti ”Pysähtykää, poliisi!” jolloin maalimies kääntyy ja lähtee juosten pakenemaan.
Ohjaaja lähettää koiran pysäyttämään maalimiestä ja lähtee itse koiran perään. Kun koira koira
on edennyt n. 25 metrin matkan polkua, maalimies vaihtaa suuntaa kentällä niin ettei hän ole
enää polulta kohti juoksevan koiran tai ohjaajan nähtävillä. Koiran ollessa n. 25 metrin päässä
maalimiehestä ampuu pakeneva maalimies aseella toisen laukauksen koiraa kohti. Koiran
purressa maalimies etenee vielä n. 5-7 metrin matkan (jotta nähdään onko koiran ote pitävä)
jonka jälkeen pysähtyy ja kääntyy ohjaajaa kohti. Maalimiestä lähestyvä ohjaaja käskee koiran
irrottamaan.
Liike K. Koiran välinpitämättömyys maalimiehen koiraa päin heittämiin esineisiin (4 x
5 pistettä)
Koiran vartioidessa liikkumatonta maalimiestä tarttuu maalimies tuomarin merkistä äkillisesti
maassa olevaan pieneen esineeseen heittääkseen sillä koiraa, koiran tulee vastata tähän
välittömällä puolustautumisella. Koiran purressa maalimies heittää koiraa esineellä voimakkaasti
selkään tai kylkiin kahdesti, jonka jälkeen jää paikalleen liikkumatta jolloin ohjaaja antaa koiralle
käskyn irroittaa.
Liike L. Maalimiehen kuljetus ja ohjaajan puolustaminen (6 x 5 pistettä)
Kun ohjaaja saapuu maalimiehen luokse lähtee ohjaaja koiran vartioidessa kuljettamaan
maalimiestä. Noin 25 metrin kuljetuksen jälkeen hyökkää maalimies ohjaajaa kohti, koiran tulee
reagoida tähän välittömästi ja maalimiestä purren puolustaa ohjaajaa. Samalla ohjaaja perääntyy
ja hetken kamppailun jälkeen maalimies jää paikalleen liikkumatta jolloin ohjaaja käskee koiran
irroittamaan.
Liike M. Koiran takaisinkutsu maalimiehen takaa-ajosta ”keskeytetty hyökkäys” (3 x
5 pistettä)
Ohjaaja ilmoittautuu tuomarille kentälle vievän väylän päässä. Maalimies tulee polun toisessa
päässä kentällä näkyviin ja ohjaaja lähettää koiran pysäyttämään maalimiestä (samoin kuin
kepillä/aseella uhkaavan maalimiehen pysäytyksessä). Koiran ohitettua polun viimeisen merkin
(n. 60 metrin päässä) kutsuu ohjaaja koiran takaisin. Koiran tulee välittömästi lopettaa takaa-ajo
ja palata takaisin ohjaajan luokse.
Liike H. Pyörällä pakenevan henkilön pysäyttäminen (6 x 5 pistettä)
Ohjaaja ilmoittautuu kuten ensimmäisessäkin (keppihyökkäys) liikkeessä. Maalimies polun päässä
kentällä tulee näkyviin, jolloin ohjaaja huutaa “Pysähtykää, poliisi!”. Tällöin maalimies juoksee
lähellä olevan pyörän luokse jolla lähtee pakenemaan pois ohjaajan ja koiran näkyvistä. Heti
huudettuaan ohjaaja lähettää koiran pysäyttämään maalimiestä, kun koira on noin 5-7 metrin
etäisyydellä kiihdyttää maalimies vauhtia. Koiran purressa maalimies jatkaa vielä n. 5-7 metriä
(jos mahdollista) jotta nähdään että koiran ote on pitävä. Tämän jälkeen maalimies pysähtyy,
siirtyy pois pyörältä ja jää liikkumatta paikalleen. Koiran perässä (nyt noin 30 metrin päässä)
paikalle saapunut ohjaaja käskee koiraa irrottamaan jolloin koira aloittaa maalimiehen vartioinnin.
Liike I. Pakenevan henkilön pysäyttäminen (4 x 5 pistettä)
Tuomarin merkistä maalimies yrittää paeta vartioivaa koiraa, koiran tulee välittömästi pysäyttää
maalimies tätä purren. Koiran purressa maalimies jatkaa vielä n. 5-7 metriä jotta nähdään että
koiran ote on pitävä, jonka jälkeen maalimies pysähtyy ja jää liikkumattomaksi. Ohjaaja käskee
koiran irrottaa. Tämän jälkeen ohjaaja kävelee koiran luokse ja seurauttaa sen vapaana noin 25
metrin päähän pois päin maalimiehestä.

Liike N. Pakenevan, mutta koiran saapuessa pysähtyvän, henkilön pidätys (5 x 5
pistettä)
Ohjaaja ilmoittautuu tuomarille kentälle vievän väylän päässä. Maalimies tulee polun toisessa
päässä kentällä näkyviin ja kohottaa pitkän kepin uhaten. Ohjaaja huutaa kahdesti ”Pysähtykää,
poliisi!” jolloin maalimies kääntyy ja lähtee juosten pakenemaan. Ohjaaja lähettää koiran
pysäyttämään maalimiestä, kun koira on n. 40 metrin päässä maalimiehestä, pysähtyy maalimies
paikoilleen ja kääntyy koiraa kohti. Koiran saavuttaessa maalimiehen se ei saa käydä paikallaan
seisovaan maalimieheen kiinni vaan sen tulee jäädä maalimiehen viereen ja aloittaa välitön
vartiointi. Ohjaajan saapuessa paikalle jää hän noin kahden metrin päähän maalimiehen taakse,
kutsuu koiran luokseen ja käskee maalimiehen liikkeelle kulkien itse koiran kanssa maalimiehen
takana. Noin 25 metrin jälkeen tuomari kehottaa ohjaajaa pysäyttämään kuljetuksen jonka
jälkeen ohjaaja poistuu vapaana seuraavan koiran kera noin 25 metriä poispäin maalimiehestä.

