De NBG organiseert in het voorjaar van 2013 een vernieuwde cursus Sporenlegger.
Deze cursus wordt gegeven door Frans Jansen en Jan van den Broek.
De cursus zal bestaan uit 5 cursusdagen en 1 examendag en wordt afwisselend gehouden in
Schijndel en Breda.
De cursusdata zijn zat. 26 januari, zon. 3 februari, zat. 16 februari, zon. 3 maart en zat. 16 maart.
Het examen is op zon. 31 maart.
De cursustijden zijn van 10.00 uur (aanvang) tot 16.00 uur en op de cursus worden behandeld
IPO-III, SpH-I, SpH-II en IPO-FH.
Het examen op 31 maart bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.
Het theoriegedeelte behelst vragen m.b.t. het speuren en bij het praktijkgedeelte moet de cursist
aantonen dat hij/zij voldoende kennis en vaardigheden bezit voor;
-

Terreinindeling.
Intekenen van sporen in het terrein
Uitlopen van sporen volgens de gemaakte tekening
Bepalen van plaatsen voor het neerleggen van de voorwerpen en maken van de hoeken.
Het aangeven op het schema van de markante punten de gebruikt zijn voor het neerleggen
van de voorwerpen en voor het maken van de hoeken.
Het maken van een inzichtelijke schets van het spoor voor de AK.
Het aangeven van de exacte plaats van de voorwerpen en de hoeken, van het door
hem/haar uitgelopen spoor SpH II, dat wordt uitgewerkt door een speurhond.

Voorwaarden voor deelname aan de cursus voor Spoorlegger:
NBG-lid
De cursist dient minimaal 1 hond, met goed gevolg, te hebben opgeleid voor afdeling A van IPO
3 of SpH.
Het examen wordt afgenomen door een keurmeester van de RvB
Voorwaarde voor deelname examen:
Tenminste 4 trainingsdagen aanwezig geweest en op de examendag zorgen voor een
speurhondcombinatie.
Maximaal aantal cursisten: 8
Het inschrijfgeld bedraagt € 60,-- en dient te worden voldaan bij de penningmeester van de NBG
als u wordt toegelaten tot de cursus, datum email-inschrijving bepaald de volgorde.
Sluiting inschrijving is woensdag 16 januari 2013.
De cursus zal alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.

U kunt inschrijven per email aan jnvandenbroek@hotmail.com met vermelding van;
NBG lidmaatschap nr
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode/plaats
Tel. nummer
e-mailadres
IPO-III of SpH behaald met hond (naam)
Bij welke vereniging
Op welke datum
Resultaat afd. A of SpH
Met inschrijving gaat u akkoord met de voorwaarden voor deelname.

