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VOORWOORD

Het Algemeen Veldwedstrijd Reglement regelt de veldwedstrijden in Nederland.
De inhoud van dit reglement prevaleert boven het gestelde in enig ander geschrift. Uitzondering hierop
vormen de reglementen van de F.C.I., voor zover afwijkingen betrekking hebben op internationale
kampioenschapsveldwedstrijden, de statuten en het Kynologisch Reglement van de R.v.B. en de statuten
van de K.N.J.V.
Gebruikers van dit reglement wordt verzocht gemotiveerd commentaar en voorstellen ter verbetering in te
dienen bij het F.T.C.
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Artikel I.13
Jeugdveldwedstrijd:
Niet-kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor beperkende bepalingen met betrekking tot de maximum
leeftijd van deelnemende honden van kracht zijn.

HOOFDSTUK I
ALGEMENE DEFINITIES

Artikel I.14
Speciaal-veldwedstrijd:
Niet-kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor andere beperkende bepalingen van kracht zijn dan die met
betrekking tot de maximum leeftijd dan wel de ervaring of het prestatieniveau van deelnemende honden.

Artikel I.1
F.C.I

: Fédération Cynologique Internationale.

Artikel I.2
R.v.B.

: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Artikel I.15
CACT: Certificat d'Aptitude au Championnat de Travail, nationale werkkampioenschapsprijs.

Artikel I.3
K.N.J.V.

: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

Artikel I.4
ORWEJA

Artikel I.16
CACIT: Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail, internationale
werkkampioenschapsprijs.

: Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden.
Artikel I.17
Rasgroep: Een verzameling van min of meer verwante rassen, die op grond daarvan door de F.C.I. dan
wel door de R.v.B. zijn ondergebracht in één groep.
Noot:
a. Door de F.C.I. zijn de staande honden ondergebracht in rasgroep 7 (chiens d'arrêt), de spaniëls en
retrievers gezamenlijk in rasgroep 8 (chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier et chiens
d'eau ), de lopende honden en zweethonden in rasgroep 6 (chiens courants et chiens de recherche au
sang), de dashonden in rasgroep 4 (teckels) en de terriërs in rasgroep 3 (terriërs).
b. Door de R.v.B. zijn de staande honden, spaniëls en retrievers gezamenlijk ondergebracht in rasgroep 4
(staande jachthonden, spaniëls en retrievers), de lopende honden, zweethonden en dashonden
gezamenlijk in rasgroep 5 (lopende honden en dashonden) en de terriërs in rasgroep 8 (terriërs).

Artikel I.5
C.J.

: Commissie Jachthonden.

Artikel I.6
F.T.C.

: Field Trial Comité.

Artikel I.7
J.W.R.

: Jachthonden Wedstrijd Raad.

Artikel I.8
VWOV

: Iedere vereniging die door de C.J. is erkend als veldwedstrijd organiserende vereniging.

Artikel I.9
De Nederlandse Jager: Officieel orgaan van de K.N.J.V.
Artikel I.10
Nationale kampioenschapsveldwedstrijd:
Kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor vergunning is verleend om nationale
werkkampioenschapsprijzen toe te kennen.
Artikel I.11
Internationale kampioenschapsveldwedstrijd:
Kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor vergunning is verleend om internationale
werkkampioenschapsprijzen toe te kennen.
Artikel I.12
Novice-veldwedstrijd:
Niet-kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor beperkende bepalingen met betrekking tot ervaring en of
prestatieniveau van deelnemende honden van kracht zijn.

Artikel I.18
Categorie: Een door de C.J. vastgestelde nadere groepering van binnen één rasgroep ingedeelde rassen,
die voor wat betreft de aard van het vereiste werk verwant zijn.
Noot:
De volgende categorieën worden onderscheiden:
I.
staande honden
II. spaniëls
III. retrievers
IV. lopende honden
V. zweethonden
VI. dashonden
VII. terriërs
Artikel I.19
Rubriek: Een door de C.J. vastgestelde nadere groepering van binnen één categorie ingedeelde rassen,
die zowel voor wat betreft de aard van het vereiste werk als voor wat betreft de werkwijze grote
verwantschap vertonen.
Noot:
Een en ander is, voor zover van toepassing, nader geregeld in de supplementen.
Artikel I.20
Ras: Een door de F.C.I. of voor Nederland door de R.v.B. erkend hondenras.
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Artikel I.21
Variëteit: Een in de standaard voor een ras erkende, naar kleur, vacht, grootte of oordracht verschillende
vorm van het desbetreffende ras.
Artikel I.22
Official: Ieder die bij een veldwedstrijd met een gereglementeerde taak is belast, met uitzondering van de
keurmeester.
Artikel I.23
Voorjaarsseizoen: De periode lopende van en met 1 maart tot 1 juli.
Artikel I.24
Najaarsseizoen: De periode lopende van en met 1 juli tot 1 maart van het daarop volgende jaar.

HOOFDSTUK II
DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN VELDWEDSTRIJDEN
Artikel II.1
Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarop jachthonden in het vrije veld, jagend vóór en of ná het schot, op
levend of pas geschoten wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in
samenwerking met hun voorjager werken.
Noot:
In het kader van dit reglement wordt onder "veldwedstrijden" mede verstaan de in de supplementen
gereglementeerde proeven en testen, welke zich van de overige veldwedstrijden onderscheiden door hun
beperktere doelstelling en of hun min of meer kunstmatige opzet.
Artikel II.2
Veldwedstrijden hebben in eerste instantie ten doel:
a. het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
b. het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden.
Artikel II.3
Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde
aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden
waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en
waardoor het raseigen karakter van de verschillende jachthondenrassen in stand wordt gehouden.
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HOOFDSTUK III

HOOFDSTUK IV

SOORTEN VELDWEDSTRIJDEN

VOORSCHRIFTEN VOOR HET UITSCHRIJVEN VAN
VELDWEDSTRIJDEN EN HET VERLENEN VAN VERGUNNINGEN

Artikel III.1
1. Een internationale kampioenschapsveldwedstrijd is een kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor
namens de F.C.I. vergunning is verleend om internationale kampioenschapsprijzen toe te kennen.
2. Voor internationale kampioenschapsveldwedstrijden zijn de bepalingen voor nationale
kampioenschapsveldwedstrijden onverkort van kracht.
3. Waar bepalingen voor nationale kampioenschapsveldwedstrijden hoe dan ook in strijd zouden zijn met
relevante voorschriften van de F.C.I., prevaleren op internationale kampioenschapsveldwedstrijden de
voorschriften van de F.C.I.
Artikel III.2
1. Een nationale kampioenschapsveldwedstrijd is een kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor namens
de R.v.B. vergunning is verleend om nationale kampioenschapsprijzen toe te kennen.
2. Voor nationale kampioenschapsveldwedstrijden moet stipt de hand worden gehouden aan de in dit
reglement, inbegrepen de supplementen, vastgelegde voorschriften en bepalingen.
Artikel III.3
1. Een novice-veldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor beperkende bepalingen
met betrekking tot ervaring en of prestatieniveau van deelnemende honden van kracht zijn.
2. De in te schrijven honden moeten bij aanvang van het betreffende seizoen - voorjaarsseizoen dan wel
najaarsseizoen - de leeftijd van 2 jaar hebben bereikt en zij mogen bij aanvang van dat seizoen nog
geen kwalificatie hebben behaald op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd.
3. Voor novice-veldwedstrijden zijn met betrekking tot de beoordeling van de honden in beginsel dezelfde
bepalingen van kracht welke gelden voor overeenkomstige kampioenschapsveldwedstrijden met dien
verstande dat deze regels met enige souplesse mogen worden gehanteerd en dat op
voorjaarswedstrijden voor staande honden punten gemaakt op fazanten in dezelfde zin tellen als
punten gemaakt op patrijzen
Artikel III.4
1. Een jeugd-veldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, welke uitsluitend in solo wordt
gelopen en waarvoor beperkende bepalingen met betrekking tot de maximum leeftijd van de
deelnemende honden van kracht zijn.
2. De in te schrijven honden mogen bij aanvang van het betreffende seizoen - voorjaarsseizoen dan wel
najaarsseizoen - de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben bereikt.
3. Voor jeugd-veldwedstrijden zijn met betrekking tot de beoordeling van de honden de bepalingen, welke
gelden voor overeenkomstige kampioenschapsveldwedstrijden in beginsel niet van kracht.
4. Van de deelnemende honden wordt door de keurmeesters, zoveel als mogelijk, de natuurlijke aanleg
beoordeeld en een verwachting voor de toekomst uitgesproken; een en ander in relatie tot de
werkeisen en de werkstijl van het ras.

Artikel III.5
1. Een speciaal-veldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor andere beperkende
bepalingen van kracht zijn dan die met betrekking tot de maximum leeftijd dan wel de ervaring of het
prestatieniveau van de deelnemende honden.
2. Met betrekking tot het uitschrijven, de organisatie en het verloop van speciaal-veldwedstrijden alsmede
omtrent het inschrijven, het toelaten en het beoordelen van de honden kunnen, op verzoek van de
organiserende instantie, door het F.T.C., van kampioenschapsveldwedstrijden afwijkende bepalingen
van kracht worden verklaard.
3. Onder de verzamelnaam "speciaal-veldwedstrijd" worden per definitie alle soorten veldwedstrijden
verstaan, die niet zijn omschreven in de artikelen III.1 tot en met III.4.
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Artikel IV.1
Voor het uitschrijven van elke veldwedstrijd in Nederland behoeft men vergunning van de C.J. Namens de
C.J. en onder eindverantwoordelijkheid van de C.J., worden de nodige vergunningen afgegeven door het
F.T.C.
Artikel IV.2
Elke veldwedstrijd in Nederland staat onder toezicht van het F.T.C. Op alle nationale en internationale
kampioenschapsveldwedstrijden doet het F.T.C. toezicht uitoefenen door een gedelegeerde. Ook op
andere dan kampioenschapsveldwedstrijden kan het F.T.C. toezicht doen uitoefenen door een
gedelegeerde.
Artikel IV.3
Uitsluitend aan VWOV'n en aan combinaties van VWOV'n alsmede aan de R.v.B en de K.N.J.V. kan
vergunning worden verleend tot het uitschrijven van veldwedstrijden.
Artikel IV.4
1. Instanties, die een veldwedstrijd wensen uit te schrijven, vragen de nodige vergunning aan bij de
secretaris van het F.T.C.
2. Voor veldwedstrijden te organiseren in het voorjaarsseizoen, dat wil zeggen in de maanden maart tot
en met juni, dient de aanvraag bij voorkeur vóór 1 januari daaraan voorafgaand, doch uiterlijk acht
weken vóór de gewenste datum, de secretaris van het F.T.C. te hebben bereikt. Voor veldwedstrijden
te organiseren in het najaarsseizoen, dat wil zeggen in de maanden juli tot en met februari, dient de
aanvraag bij voorkeur vóór 1 juni daaraan voorafgaand, doch uiterlijk acht weken vóór de gewenste
datum, de secretaris van het F.T.C. te hebben bereikt.
3. De aanvraag voor het verkrijgen van de nodige vergunning moet worden gedaan volgens een door de
secretaris van het F.T.C. te verstrekken model.
4. Indien vergunning voor het uitschrijven van een internationale kampioenschapsveldwedstrijd wordt
aangevraagd, moet het verzoek om de wedstrijd onder beschermheerschap van de F.C.I. te plaatsen,
door tussenkomst van de secretaris van het F.T.C., worden gericht aan de R.v.B. De R.v.B. zal een
desbetreffend verzoek, zonder positief advies van het F.T.C., niet in behandeling nemen. Indien het
verzoek positief is geadviseerd, zal het F.T.C., vooruitlopend op de definitieve beslissing van de F.C.I.,
vergunning verlenen voor het uitschrijven van een internationale kampioenschapsveldwedstrijd. Eerst
nadat de F.C.I. haar beschermheerschap formeel heeft verleend, geniet de wedstrijd de status van
internationale kampioenschapsveldwedstrijd.
5. Zo spoedig mogelijk na 1 januari respectievelijk 1 juni beslist het F.T.C., zo nodig na overleg met de
kerncommissie van de J.W.R., over de dan lopende aanvragen en stelt de wedstrijdkalender vast. De
datum van aanvraag geeft daarbij generlei voorrang. Veldwedstrijden, aangevraagd na 1 januari
respectievelijk 1 juni, doch uiterlijk 8 weken vóór de gewenste datum zullen, zo mogelijk, achteraf in de
kalender worden ingepast.
6. Zodra op de aanvragen is beslist, stelt de secretaris van het F.T.C. zo spoedig mogelijk de
aanvragende instanties, de J.W.R. en de R.v.B. in kennis van de beslissing, geeft de nodige
vergunningen af en zorgt voor publicatie van de veldwedstrijdkalender, respectievelijk de aanvullingen
daarop, in de Nederlandse Jager.
7. Het F.T.C. wijst zonodig dan wel zogewenst, gedelegeerden aan en stelt de organiserende instanties
daarvan in kennis.

© ORWEJA

20-1-2006

Algemeen Veldwedstrijd Reglement

Algemeen Veldwedstrijd Reglement

pag. 11

pag. 12

Artikel IV.5
1. Voor het verlenen van vergunning voor het uitschrijven van een kampioenschapsveldwedstrijd zijn
onderstaande bepalingen van kracht.
a. De vergunning wordt verleend aan de R.v.B., de K.N.J.V., één VWOV of een combinatie van
VWOV'n. Zij wordt niet verleend aan suborganen van VWOV'n, door de R.v.B. erkende rayons en
regionale verenigingen en regio's en afdelingen van de K.N.J.V.
b. De inschrijving staat tenminste open voor alle tot één categorie behorende rassen of, voor zover
een categorie is verdeeld in twee of meer rubrieken, voor tenminste alle tot één rubriek behorende
rassen.
c. De inschrijving staat open zowel voor leden als voor niet-leden van de organiserende instantie,
terwijl leden geen voorrang genieten bij inschrijving.
d. Reuen en teven worden niet gescheiden.
e. Er is noch een maximum noch een minimum leeftijdsbeperking van kracht, tenzij zulks voor een
bepaalde wedstrijdvorm in het betreffende supplement uitdrukkelijk is voorgeschreven.
f. Tenzij dit in het betreffende supplement uitdrukkelijk is voorgeschreven, mogen voor maximaal één
van drie te organiseren kampioenschapsveldwedstrijden aan de in te schrijven honden
kwaliteitseisen worden gesteld, zulks na goedkeuring door het F.T.C. Dergelijke kwaliteitseisen
mogen uitsluitend betrekking hebben op eerder op veldwedstrijden behaalde kwalificaties of
aantekeningen.
g. Er wordt geen vergunning verleend om op één dag twee of meer kampioenschapsveldwedstrijden te
organiseren tenzij het praktisch mogelijk is dat de honden, die gerechtigd zijn om te worden
ingeschreven, aan al die wedstrijden daadwerkelijk deelnemen.
2. Het F.T.C. is bevoegd in bijzondere gevallen toe te staan dat wordt afgeweken van wat in dit artikel is
bepaald op voorwaarde dat vaststaat dat aan hoge kwaliteitseisen wordt voldaan en dat door het
verlenen van de vergunning geen competitievervalsing ontstaat.
Artikel IV.6
Indien zich datumconflicten voordoen of indien het verlenen van vergunning niet strookt met de doelstelling
of met het belang van veldwedstrijden, kan het afgeven van een aangevraagde vergunning worden
geweigerd.
Artikel IV.7
De C.J. kan, gehoord het F.T.C. en de J.W.R., beslissen dat jaarlijks niet meer vergunningen worden
verleend dan een door haar vast te stellen maximum.
Artikel IV.8
In de, door de secretaris van het F.T.C., te publiceren veldwedstrijdkalender wordt, voor zover van
toepassing, voor elke veldwedstrijd vermeld:
a. de naam van de organiserende instantie;
b. de plaats en de datum van de wedstrijd; indien een organiserende instantie daarom verzoekt, zal de
plaats waar de veldwedstrijd wordt gehouden, niet worden vermeld in de door de secretaris van het
FTC te publiceren veldwedstrijdkalender
c. de soort veldwedstrijd;
d. de wedstrijdvorm;
e. de toe te laten rassen;
f. het maximum aantal toe te laten honden;
g. de datum van sluiting der inschrijvingen;
h. de instantie, waartoe men zich voor nadere inlichtingen kan wenden.

HOOFDSTUK V
BEPALINGEN OMTRENT HET INSCHRIJVEN
EN TOELATEN VAN HONDEN OP VELDWEDSTRIJDEN
Artikel V.1
1. Door deelname aan een veldwedstrijd aanvaardt de deelnemer de rechtsmacht van de R.v.B. en de
werking van het Kynologisch Reglement en van dit reglement en mag hij geacht worden bekend te zijn
met die reglementen.
Artikel V.2
Voor veldwedstrijden kunnen slechts honden worden ingeschreven:
a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is
aangevraagd en niet is geweigerd;
c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven
in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding.
d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de
inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is
geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.
e. die behoren tot een ras dat door de FCI is ingedeeld in rasgroep 3 (terriërs), rasgroep 4 (teckels),
rasgroep 6 (lopende honden, zweethonden en aanverwante rassen), rasgroep 7 (staande honden) of
rasgroep 8 (retrievers, spaniels en waterhonden), en waarvoor door de FCI bovendien is bepaald dat
het betreffende ras voor het behalen van de titel “Internationaal Schoonheidskampioen” is onderworpen
aan werkproeven.

Artikel V.3
1. Honden die aan de oren zijn gecoupeerd en die in Nederland zijn geboren na 30 april 1989 of in het
buitenland nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel in het buitenland
geboren zijn na 1 oktober 1996, mogen niet voor veldwedstrijden worden ingeschreven.
2. Honden, die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 en honden die in het buitenland zijn
geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden en die aan de staart zijn
gecoupeerd anders dan krachtens medische noodzaak, mogen niet voor veldwedstrijden worden
ingeschreven. Indien van toepassing dient de medische noodzaak te worden aangetoond d.m.v. een
door de betrokken dierenarts ondertekende verklaring in het dierenpaspoort.
3. Loopse teven, cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor veldwedstrijden
worden ingeschreven.
4. Honden, waarvoor de R.v.B. heeft bepaald dat zij, omdat zij bepaalde kenmerken vertonen of omdat zij
behoren tot een bepaald ras, uit veiligheids-, maatschappelijke of kynologische overwegingen, niet
mogen deelnemen aan wedstrijden, examens en praktijkproeven, mogen niet voor veldwedstrijden
worden ingeschreven.
Artikel V.4
1. Voor een kampioenschapsveldwedstrijd moet de datum van sluiting der inschrijvingen door de
organiserende instantie worden vastgesteld; deze datum wordt op de vergunning vermeld.
2. Na de in de vergunning vermelde datum van sluiting der inschrijvingen is het verboden alsnog
inschrijvingen te accepteren.
Artikel V.5
1. Voor een kampioenschapsveldwedstrijd moet het maximum aantal toe te laten honden door de
organiserende instantie worden vastgesteld; dit aantal wordt op de vergunning vermeld.
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2. Honden, waarvoor inschrijfformulieren worden ontvangen nadat het in de vergunning vermelde
maximum is bereikt, mogen, in volgorde van binnenkomen van de inschrijfformulieren, als reserve in
het wedstrijdprogramma worden vermeld; zij mogen aan de wedstrijd deelnemen indien en voor zover
definitief ingeschreven honden absent zijn.
Artikel V.6
Een hond kan slechts voor een veldwedstrijd worden ingeschreven door degene, die op de dag van de
inschrijving eigenaar van de hond is.
Artikel V.7
De inschrijving moet schriftelijk geschieden en bij voorkeur op door de organiserende instantie te
verstrekken inschrijfbiljetten.
Op de inschrijfbiljetten moet tenminste worden vermeld:
a. de naam van de in te schrijven hond met vermelding van:
• ras
• geslacht
• stamboek en stamboomnummer
• geboortedatum
• identificatienummer
b. de namen van:
• de ouderdieren
• de fokker
• de eigenaar
• de voorjager
c. het volledige adres van de eigenaar.
Artikel V.8
Op de inschrijfbiljetten moeten de volgende door de eigenaar te ondertekenen verklaringen voorkomen:
a. Ondergetekende verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement en van het Algemeen
Veldwedstrijd Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met die reglementen.
b. Ondergetekende verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende
de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met
hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal laten
deelnemen indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
c. Ondergetekende verklaart dat, ingeval de ingeschreven hond een reu is, deze noch monorchide noch
cryptorchide is en niet is gecastreerd; ingeval de hond een teef is, deze niet te zullen laten deelnemen
indien zij op de dag van de wedstrijd in een toestand van loopsheid verkeert.
d. Ondergetekende verplicht zich het inschrijfgeld te voldoen.
e. Ondergetekende verklaart dat, indien deze inschrijving is bestemd voor een der wedstrijdvormen als
geregeld in het supplement voor retrievers (apporteerwedstrijden), de ingeschreven honden tijdens het
lopende veldwedstrijdseizoen op die apporteerwedstrijden drie maal een andere beoordeling dan U,
ZG, G, CQN, EV, PO of NC hebben behaald, worden voor de rest van dat seizoen en voor het daarop
volgende seizoen van deelname aan die wedstrijdvormen uitgesloten en dat hij deze inschrijving
onmiddellijk zal annuleren indien dit vóór de dag van de wedstrijd alsnog het geval zou zijn.
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HOOFDSTUK VI
DE ORGANISATIE, HET VERLOOP EN DE AFWIKKELING VAN
VELDWEDSTRIJDEN
Artikel VI.1
De voor een kampioenschapsveldwedstrijd ingeschreven honden mogen worden ingedeeld in groepen van
minimaal zes honden, met dien verstande dat pas in twee of meer groepen mag worden gesplitst nadat
het aantal van twaalf respectievelijk een veelvoud daarvan is bereikt.
Toelichting:
6 tot en met 11 honden maximaal 1 groep
12 tot en met 23 honden maximaal 2 groepen
24 tot en met 35 honden maximaal 3 groepen
36 tot en met 47 honden maximaal 4 groepen
Artikel VI.2
Voor zover voor bepaalde wedstrijdvormen in het betreffende supplement een maximum aantal honden
per keurmeesterteam is voorgeschreven, is het, teneinde te voldoen aan dat voorschrift, toegestaan één
groep honden door twee keurmeesterteams te laten beoordelen.
Artikel VI.3
1. De indeling in groepen, de volgorde van lopen en, in voorkomend geval, de toewijzing aan
keurmeesterteams moet door loting worden bepaald.
2. Teneinde het goede verloop van een veldwedstrijd te bevorderen is het aan de organiserende instantie
toegestaan om de loting zodanig te beïnvloeden dat de honden van één voorjager, die meer dan twee
honden voorjaagt op één veldwedstrijd, in niet meer dan twee groepen van die veldwedstrijd worden
ingedeeld.
3. Indien een voorjager, die meer dan één hond voorjaagt op één veldwedstrijd, de wens daartoe tijdig te
kennen geeft, moet de organiserende instantie de loting zodanig beïnvloeden dat die honden in twee
verschillende groepen worden ingedeeld.
4. Uitsluitend voor veldwedstrijden volgens de wedstrijdvormen als geregeld in het supplement voor
retrievers mag de organiserende instantie de inschrijving beperken tot één hond per voorjager.
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Artikel VI.4
1. Voor iedere veldwedstrijd wordt door de organiserende instantie een wedstrijdprogramma uitgegeven.
Aan deelnemers, keurmeesters en gedelegeerde wordt dit programma verstrekt.
2. Het wedstrijdprogramma moet tenminste onderstaande gegevens bevatten:
a. de naam (namen) van de organiserende instantie(s);
b. de plaats waar en de datum waarop de wedstrijd plaatsvindt;
c. de soort veldwedstrijd en de wedstrijdvorm;
d. indien aangewezen, de naam van de gedelegeerde van het F.T.C.
e. de namen van de keurmeesters;
f. de namen van de ingeschreven honden met vermelding van:
• ras;
• geslacht;
• stamboek en stamboomnummer;
• geboortedatum;
• identificatienummer;
• de namen der ouderdieren;
• de naam van de fokker;
• de naam en het volledige adres van de eigenaar;
• de naam van de voorjager.
Artikel VI.5
De honden moeten voor hun eerste loop worden opgeroepen in volgorde als door loting is bepaald.
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Artikel VI.13
Op veldwedstrijden moeten de normen, die algemeen worden erkend voor de weidelijke jacht, worden
nageleefd.
Artikel VI.14
Een volledig bijgewerkt en voorzover nodig gecorrigeerd programma, met vermelding van de volledige
uitslag, voor zover van toepassing inbegrepen de toegekende prijzen, kwalificaties en aantekeningen en
voor akkoord ondertekend door de keurmeesters, moet uiterlijk op de dag na de veldwedstrijd door de
organiserende instantie worden toegezonden aan de secretaris van het F.T.C.
Artikel VI.15
Indien keurmeesters voordrachten voor (internationale) werkkampioenschapsprijzen of reserve
(internationale) werkkampioenschapsprijzen hebben gedaan, is de organiserende instantie gehouden
binnen veertien dagen na afloop van de veldwedstrijd dit per afzonderlijk schrijven te berichten aan de
R.v.B. met het verzoek de noodzakelijke handelingen voor het bekrachtigen van de voordracht(en) te
(doen) verrichten. Dit schrijven dient aan de R.v.B. te worden gezonden door tussenkomst van de
secretaris van het F.T.C. De R.v.B. zal een dergelijk schrijven niet in behandeling nemen indien dit niet
voor akkoord is ondertekend door de secretaris van het F.T.C.
Artikel VI.16
Hetgeen in dit hoofdstuk met betrekking tot het indelen in groepen en de volgorde van lopen is bepaald, is
dwingend voorgeschreven voor kampioenschapsveldwedstrijden. Voor wat betreft nietkampioenschapsveldwedstrijden zijn de organiserende instanties bevoegd in dezen naar eigen
goeddunken te handelen.

Artikel VI.6
Voorjagers zijn er verantwoordelijk voor dat zij aanwezig zijn als hun honden worden opgeroepen.
Artikel VI.7
Indien bij een veldwedstrijd, niet zijnde een veldwedstrijd volgens wedstrijdvormen als geregeld in het
supplement voor retrievers, een hond op het moment dat hij volgens loting wordt opgeroepen, om een
acceptabele reden niet aanwezig is, wordt hij eerst opnieuw opgeroepen nadat alle honden, die op het
moment dat zij volgens loting werden opgeroepen wel aanwezig waren, een loop hebben gehad. Indien dit
meer dan één hond betreft wordt hiervoor onderling de oorspronkelijke lotingsvolgorde gehandhaafd.
Artikel VI.8
Indien bij een veldwedstrijd volgens wedstrijdvormen als geregeld in het supplement voor retrievers, een
hond op het moment dat hij volgens loting wordt opgeroepen, om een acceptabele reden niet aanwezig is,
wordt de beslissing over nadere indeling overgelaten aan de wedstrijdleider.
Artikel VI.9
1. Honden mogen terwijl zij worden voorgejaagd geen halsbanden dragen die kennelijk zijn bedoeld om
daarmee het gedrag van de hond oneigenlijk te beïnvloeden, zulks ter beoordeling van de keurmeester.
2. Tijdens het voorjagen mag de voorjager geen stok of iets dergelijks bij zich dragen.
Artikel VI.10
Honden, die niet ter beoordeling zijn opgeroepen, mogen niet loslopen.
Artikel VI.11
Aanwijzingen van wedstrijdleiders en keurmeesters moeten stipt worden opgevolgd.
Artikel VI.12
Keurmeesters zijn bevoegd de identificatienummers van de deelnemende honden te (doen) controleren.
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HOOFDSTUK VII
GEDELEGEERDEN, KEURMEESTERSEN OFFICIËLE GEWEREN
Artikel VII.1
1. Het F.T.C. wijst voor iedere kampioenschapsveldwedstrijd, hetzij uit haar midden hetzij uit de lijst van
A-keurmeesters, een gedelegeerde aan, die het F.T.C. op die veldwedstrijd vertegenwoordigt en
namens haar toeziet op de naleving van dit reglement.
2. Ook op andere dan kampioenschapsveldwedstrijden kan het F.T.C. toezicht doen uitoefenen door een
gedelegeerde.
3. De gedelegeerde brengt van zijn bevindingen rapport uit aan het F.T.C.
4. De gedelegeerde mag niet als voorjager of eigenaar van een hond bij de wedstrijd zijn betrokken.
Artikel VII.2
1. Keurmeesters met de classificatie "Algemeen" zijn bevoegd te fungeren op alle veldwedstrijden.
2. Keurmeesters met de classificatie "Staande honden" zijn bevoegd te fungeren op de veldwedstrijden
omschreven in het supplement voor staande honden.
• Keurmeesters met de classificatie "Britse Staande honden" zijn bevoegd te fungeren op de
veldwedstrijden voor Britse staande honden omschreven in het supplement voor staande honden.
• Keurmeesters met de classificatie ”Algemeen” en keurmeesters met de classificatie “Britse
Staande Honden” zijn niet bevoegd te fungeren op Grand Quête wedstrijden maar kunnen in
overleg met het FTC op Grande Quête wedstrijden in het buitenland hun classificatie “Grand
Quête” keurmeester halen.
• Keurmeesters met de classificatie "Continentale Staande honden" zijn bevoegd te fungeren op de
veldwedstrijden voor continentaal staande honden omschreven in het supplement voor staande
honden
3. Keurmeesters met de classificatie "Spaniëls" zijn bevoegd te fungeren op de veldwedstrijden
omschreven in het supplement voor spaniëls.
4. Keurmeesters met de classificatie "Retrievers" zijn bevoegd te fungeren op de veldwedstrijden
omschreven in het supplement voor Retrievers.
5. Keurmeesters met de classificatie “zweethonden, dashonden en terriërs" zijn bevoegd te fungeren op
de veldwedstrijden omschreven in het supplement voor lopende honden, zweethonden, dashonden en
terriërs.
6. Keurmeesters met de classificatie “Lopende honden” zijn bevoegd te fungeren op de veldwedstrijden
omschreven in het supplement voor lopende honden

Artikel VII.3
1. Keurmeesters met de status "A-keurmeester" zijn zonder beperkingen bevoegd te fungeren op
veldwedstrijden waarvoor zij zijn geclassificeerd.
2. Keurmeesters met de status "B-keurmeester" hebben dezelfde bevoegdheden als A-keurmeester met
dien verstande dat:
a. zij niet bevoegd zijn in het buitenland te keuren;
b. zij op internationale kampioenschaps-veldwedstrijden in Nederland uitsluitend mogen keuren met
ten minste één Nederlandse A-keurmeester
Artikel VII.4
1. Keurmeesters worden, op voordracht van de C.J. benoemd door de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van
de K.N.J.V gezamenlijk, onder vermelding van hun classificatie en hun status.
2. Een benoeming kan voor een bepaalde periode worden verleend. Aan het einde van de periode
besluiten de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. gezamenlijk, op voordracht van de C.J., de
benoeming definitief te verlenen, de periode te verlengen of de benoeming in te trekken.
3. Door aanvaarding van de benoeming aanvaardt de keurmeester de rechtsmacht van de R.v.B., de
werking van het Kynologisch Reglement en de werking van dit reglement.
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Artikel VII.5
1. Zij die voor benoeming tot keurmeester in aanmerking wensen te komen melden zich aan als
adspirant-keurmeester bij het F.T.C. door tussenkomst van het bestuur van een VWOV, dat een
schriftelijk, gemotiveerd advies uitbrengt aan het F.T.C.
2. Om voor plaatsing op de lijst van adspirant-keurmeesters in aanmerking te komen moeten kandidaten
minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. zij moeten te goeder naam en faam bekendstaande meerderjarige Nederlanders dan wel
Nederlands ingezetenen zijn;
b. zij moeten lid zijn van de K.N.J.V. en van de VWOV, waarvan het bestuur advies heeft uitgebracht;
c. zij moeten recentelijk, tenminste gedurende drie jaren, op bevredigende wijze, zulks ter beoordeling
van het F.T.C., honden hebben voorgejaagd op veldwedstrijden waarvoor de benoeming wordt
gewenst,
d. alvorens een kandidaat te plaatsen op de lijst van adspirant-keurmeesters wordt van hem geëist dat
hij een nader te bepalen examen op jachttechnisch en/of kynologisch gebied met goed gevolg heeft
afgelegd.
3. Het F.T.C. is bevoegd als adspirant-keurmeester uit te sluiten degene die:
a. naar het oordeel van het F.T.C. ongeschikt is voor het keurmeesterschap;
b. een op het maken van winst gericht bedrijf uitoefent waarin honden worden verhandeld of andere
activiteiten, gericht op de hondensport, worden ondernomen, dan wel rechtstreeks of indirect in of
voor een zodanig bedrijf werkzaam is of daarin belangen heeft;
c. honden ter dekking aanbiedt teneinde winst te behalen;
d. een beroep of bedrijf uitoefent, dat gericht is op de behandeling, opvoeding, training of verzorging
van honden.
4. Het F.T.C. plaatst uitsluitend kandidaten op de lijst van adspirant-keurmeesters indien zij de behoefte
aan uitbreiding van het keurmeesterkorps voor de classificatie, waarvoor de benoeming wordt gewenst,
onderkent.
5. Indien een groter aantal geschikte kandidaten voor het adspirant-keurmeesterschap wordt aangemeld
dan waaraan, naar het oordeel van het F.T.C., behoefte bestaat, is het F.T.C. bevoegd uitsluitend de
naar zijn oordeel meest geschikte kandidaten op de lijst van adspirant-keurmeesters te plaatsen.
6. Bij een besluit tot afwijzing van een verzoek geplaatst te worden op de lijst van adspirant-keurmeesters,
wordt de reden van afwijzing aan betrokkene medegedeeld.
7. Door aanvaarding van het adspirant-keurmeesterschap aanvaardt de adspirant-keurmeester de
rechtsmacht van de R.v.B., de werking van het Kynologisch Reglement en de werking van dit
reglement.
Artikel VII.6
1. De VWOV'n kunnen op eigen initiatief adspirant-keurmeesters uitnodigen om op door hen te
organiseren veldwedstrijden, als leerling-keurmeester, ervaring op te doen.
2. Voor aanvang van de veldwedstrijd voegt de gedelegeerde de uitgenodigde adspirant-keurmeester toe
aan één Nederlandse A-keurmeester. Hij zal dit doen in goed overleg met de aan te wijzen
keurmeester en met de adspirant-keurmeester. Indien het een veldwedstrijd betreft, waarvoor geen
gedelegeerde is of zal worden aangewezen, zal de (wedstrijd) secretaris deze taak op zich nemen.
3. Tijdens de veldwedstrijd wordt de adspirant-keurmeester door de aangewezen keurmeester
beschouwd en behandeld als leerling en uitdrukkelijk niet als iemand die examen aflegt.
4. Na afloop van elk wedstrijdseizoen bericht de adspirant-keurmeester het F.T.C. waar, wanneer en
onder wiens toezicht hij als leerling-keurmeester heeft opgetreden.
5. Een adspirant-keurmeester, die gedurende tenminste één volledig jaar, veelvuldig en tenminste
éénmaal op alle voor de categorie, waarvoor de benoeming wordt gewenst, gereglementeerde
wedstrijdvormen, onder toezicht van verschillende keurmeesters als leerling-keurmeester is
opgetreden, kan op zijn verzoek door het F.T.C. worden uitgenodigd om zijn keurmeestersexamen af te
leggen.
Artikel VII.7
1. Om het keurmeestersexamen af te leggen dirigeert het F.T.C. de examenkandidaat naar tenminste drie
door haar aangewezen veldwedstrijden om daar door, door haar aan te wijzen keurmeesters, te worden
geëxamineerd.

© ORWEJA

20-1-2006

Algemeen Veldwedstrijd Reglement

Algemeen Veldwedstrijd Reglement

pag. 19

2. Tijdens de veldwedstrijd vormt de aangewezen keurmeester zich een oordeel omtrent de
examenkandidaat.
3. Prompt na de veldwedstrijd en voordat de officiële uitslag is bekend gemaakt, maakt de
examenkandidaat aan de aangewezen keurmeester zijn oordeel over de door hem beoordeelde
honden bekend.
4. Zo enigszins mogelijk zal het openbare, mondelinge keurmeesterverslag door de examenkandidaat
worden gedaan.
5. Na afloop van de veldwedstrijd stelt de examenkandidaat een schriftelijk verslag op van het werk van
de door hem beoordeelde honden en doet dit verslag toekomen aan de aangewezen keurmeester.
6. Naar aanleiding van zijn bevindingen stelt de aangewezen keurmeester zijn eindoordeel betreffende de
geschiktheid van de kandidaat vast. Hij vat dit oordeel samen in één van de volgende kwalificaties:
"ongeschikt", "nog niet geschikt", "geschikt" of "zeer geschikt". Hij stelt zijn oordeel op schrift en zendt
dit samen met het in het vijfde lid bedoelde verslag, aan de secretaris van het F.T.C.
7. De rapportage van de aangewezen keurmeester aan het F.T.C. is strikt vertrouwelijk; omtrent deze
rapportage wordt geen enkele mededeling gedaan.
Artikel VII.8
1. Op de eerste vergadering van het F.T.C. volgend op de datum waarop het laatst opgedragen examen
is afgelegd, wordt door het F.T.C. over de voordracht voor benoeming tot keurmeester beslist.
2. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters wordt geconcludeerd dat hij "ongeschikt" is,
wordt de kandidaat afgewezen. Van een dergelijke beslissing wordt hem door de secretaris van het
F.T.C. prompt, schriftelijk mededeling gedaan.
3. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters wordt geconcludeerd dat hij "nog niet
geschikt" is, wordt de kandidaat gehandhaafd op de lijst van adspirant-keurmeesters en wordt hem,
nadat hij de gelegenheid heeft gehad opnieuw als leerling-keurmeester ervaring op te doen, een
herexamen aangeboden. Van een dergelijke beslissing wordt hem door de secretaris van het F.T.C.
prompt, schriftelijk mededeling gedaan.
4. Indien uit de rapporten van de aangewezen keurmeesters wordt geconcludeerd dat hij "geschikt" is,
wordt de C.J. door het F.T.C. voorgesteld de kandidaat voor te dragen voor benoeming tot Bkeurmeester voor de betreffende classificatie.
5. Zodra de benoeming door de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. is geschied, maakt de
C.J. een en ander bekend door schriftelijke mededeling aan betrokkene en door opname in de
keurmeesterlijst met vermelding van de status en de classificatie.
Artikel VII.9
1. Nadat een B-keurmeester ruimschoots als zodanig heeft gefungeerd en naar het oordeel van het
F.T.C. heeft getoond zeer bekwaam en geschikt en in voldoende mate beschikbaar te zijn om tot Akeurmeester te worden aangesteld, wordt de C.J. door het F.T.C. voorgesteld de B-keurmeester voor
te dragen voor benoeming tot A-keurmeester voor de betreffende classificatie.
2. Zodra de benoeming door de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. is geschied, maakt de
C.J. een en ander bekend door schriftelijke mededeling aan betrokkene en door opname in de
keurmeesterlijst met vermelding van de status en de classificatie.
Artikel VII.10
1. Tot keurmeester wordt, ondanks het met goed gevolg afleggen van keurmeesterexamens, niet
voorgedragen degene die naar het oordeel van de C.J. ongeschikt is voor het keurmeesterschap.
2. Tot keurmeester wordt, ondanks het met goed gevolg afleggen van keurmeesterexamens, niet
benoemd degene die naar het oordeel van de R.v.B. of het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V.
ongeschikt is voor het keurmeesterschap.
3. De R.v.B, het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. en de C.J. kunnen degene, die:
a. een op het maken van winst gericht bedrijf uitoefent waarin honden worden verhandeld of andere
activiteiten, gericht op de hondensport, worden ondernomen, dan wel rechtstreeks of indirect in of
voor een zodanig bedrijf werkzaam is of daarin belangen heeft;
b. honden ter dekking aanbiedt teneinde winst te behalen;
c. een beroep of bedrijf uitoefent, dat gericht is op de behandeling,opvoeding, training of verzorging
van honden,
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een en ander te hunner beoordeling, ongeschikt achten voor het keurmeesterschap.
4. Bij een besluit tot weigering van het doen van een voordracht of van een benoeming tot keurmeester op
grond van het derde lid wordt de reden van ongeschiktheid aan betrokkene medegedeeld.
Artikel VII.11
1. Een benoeming tot keurmeester kan door de benoemende instanties worden ingetrokken indien
betrokkene activiteiten gaat ontwikkelen als bedoeld in artikel VII.10, derde lid onder a tot en met c.
2. Een benoeming tot keurmeester wordt door de benoemende instanties ingetrokken ingevolge een
uitspraak van de Raad van Discipline voor de Kynologie of van de Ereraad van de K.N.J.V.
3. Een besluit tot intrekking als bedoeld in het eerste lid wordt niet genomen dan nadat de betrokkene
schriftelijk van het voornemen daartoe in kennis is gesteld en in de gelegenheid is gesteld schriftelijk
zijn opvattingen ter kennis van de benoemende instanties te brengen.
4. Een besluit tot intrekking als bedoeld in het eerste lid wordt onder opgave van redenen aan betrokkene
medegedeeld.
Artikel VII.12
1. Tenzij voor bepaalde wedstrijdvormen in het desbetreffende supplement een groter aantal
keurmeesters is voorgeschreven, moeten de honden op internationale kampioenschapsveldwedstrijden en nationale kampioenschapsveldwedstrijden in koppel door keurmeesterteams
bestaande uit tenminste twee keurmeesters worden beoordeeld.
2. Indien door onvoorziene omstandigheden het vereiste aantal keurmeesters niet aanwezig is en de
mogelijkheid ontbreekt daarin alsnog te voorzien, mag, mits de organiserende instantie overmacht kan
aantonen, na toestemming van de gedelegeerde, met één keurmeester minder dan het in het eerste lid
voorgeschreven aantal worden volstaan.
3. Op internationale kampioenschapsveldwedstrijden en nationale kampioenschaps-veldwedstrijden in
koppel moet tenminste één derde deel van de keurmeesters die samen een keurmeesterteam vormen,
Nederlands A-keurmeester zijn.
4. Op nationale kampioenschapsveldwedstrijden, volgens wedstrijdvormen, geregeld in het supplement
voor staande honden, voor zover die wedstrijden in solo worden gelopen, mogen de honden worden
beoordeeld door één keurmeester per groep.
5. Op een nationale kampioenschapsveldwedstrijd, als bedoeld in het vierde lid, moet tenminste één
derde deel van het totaal aantal keurmeesters Nederlands A-keurmeester zijn.
Artikel VII.13
Als gevolg van delegatie van bevoegdheid door de R.v.B. aan de C.J. verleent de C.J., tot
wederopzegging, aan alle Nederlandse A-keurmeesters voor de veldwedstrijden toestemming om in het
buitenland te keuren voor zover het keuringen betreft waarvoor zij in Nederland bevoegd zijn.
Artikel VII.14
1. Buitenlandse keurmeesters, afkomstig uit een bij de F.C.I. aangesloten land, die voorkomen op de aan
de F.C.I. door dat land toegezonden lijst van keurmeesters, zijn in Nederland bevoegd als keurmeester
te fungeren.
2. Een VWOV, die een onder lid 1 bedoelde buitenlandse keurmeester wil laten keuren, moet op verzoek
van het F.T.C. een schriftelijke verklaring overleggen, afgegeven door het door de F.C.I. erkende
leidend lichaam van het betreffende land, waaruit blijkt dat deze keurmeester bevoegd is om op de
betreffende veldwedstrijd te keuren.
3. Het F.T.C. is bevoegd op voorafgaand schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een VWOV goedkeuring
te verlenen voor het fungeren van een buitenlandse keurmeester, die niet afkomstig is uit een bij de
F.C.I. aangesloten land.
Artikel VII.15
1. Een keurmeester mag een hond waarvan hij of een zijner huisgenoten of familieleden tot in de tweede
graad eigenaar of mede-eigenaar is, niet alleen keuren.
2. Een keurmeester mag op een veldwedstrijd waar hij keurt, geen honden voorjagen.
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Artikel VII.16
1. Voor zover van toepassing wordt het wild op veldwedstrijden geschoten door "officiële geweren".
2. De officiële geweren worden door de keurmeesters geïnstrueerd.
3. De officiële geweren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en de weidelijkheid.

HOOFDSTUK VIII
KWALIFICATIES, AANTEKENINGEN,
PRIJZEN EN TITELS
Artikel VIII.1
1. Op veldwedstrijden met uitzondering van jeugd-veldwedstrijden geldt als richtlijn voor het toekennen
van kwalificaties:
a. de kwalificatie "Uitmuntend" wordt toegekend aan honden, wier werk van zeer hoog niveau was en
het gestelde ideaal zeer nabij kwam en daarvan slechts door kleine onvolkomenheden dan wel niet
ernstige fouten afweek;
b. de kwalificatie "Zeer goed" wordt toegekend aan honden, wier werk van hoog niveau was en het
gestelde ideaal wel nabij kwam doch daarvan afweek door het aantal of de graad der
onvolkomenheden dan wel door een enkele ernstige fout;
c. de kwalificatie "Goed" wordt toegekend aan honden, wier werk van behoorlijk niveau was doch door
het aantal of de graad der onvolkomenheden en of fouten, dan wel door gemis aan hoge kwaliteit, te
zeer van het gestelde ideaal afweek om een hogere kwalificatie toe te kennen.
2. Op jeugd-veldwedstrijden wordt met de kwalificatie een op de kwaliteit van het getoonde werk
gebaseerde verwachting voor de toekomst uitgesproken; een en ander in relatie tot de werkeisen en de
werkstijl van het betreffende ras.
3. In de supplementen van dit reglement kunnen met betrekking tot de toe te kennen kwalificaties voor de
verschillende wedstrijdvormen nadere bepalingen worden opgenomen met betrekking tot het
toekennen van kwalificaties.
Artikel VIII.2
Op kampioenschapsveldwedstrijden mogen keurmeesters aan honden, die vanwege een fout niet voor
een kwalificatie in aanmerking komen, doch wier werk overigens van opvallend hoog niveau was (CACTniveau), een "predikaat van natuurlijke aanleg" (CQN) toekennen.
Artikel VIII.3
Op veldwedstrijden mogen keurmeesters aan honden die, om welke reden dan ook, niet voor een
kwalificatie in aanmerking komen doch die zij, ter stimulering of ter waardering, eervol wensen te
vermelden een "Eervolle vermelding" (EV) toekennen.
Artikel VIII.4
Op veldwedstrijden als geregeld in het supplement voor staande honden en in het supplement voor
spaniëls, met uitzondering van jeugd-veldwedstrijden, wordt door de keurmeester(s) aan honden die niet
voor een kwalificatie, een CQN of en EV in aanmerking komen, één van onderstaande "aantekeningen"
toegekend.
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aan honden die tijdens tenminste twee complete en nagenoeg foutloze lopen van
PO
[pas d'occassion] hoog niveau geen kans hebben gehad om een punt te maken op voor die
wedstrijdvorm voorgeschreven wild
NC
[non classé]

aan honden die tenminste een complete loop hebben voltooid en die tijdens die loop
(lopen) geen kans hebben gehad om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm
voorgeschreven wild en wier werk van dien aard was dat ook met een goed punt
geen hoge kwalificatie zou zijn gegeven

GPT
[gibier passé ou
tapé]

aan honden die een kans om een correct punt te maken op voor die wedstrijdvorm
voorgeschreven wild niet hebben benut en op grond daarvan niet zijn gekwalificeerd
dan wel op grond daarvan zijn gediskwalificeerd

INS
[insuffisant]

aan honden die niet hebben voldaan aan de norm van de wedstrijd en wier eerste
loop op grond daarvan vroegtijdig door de keurmeester is beëindigd, ongeacht of zij
een punt hebben gemaakt op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild of een
kans daartoe niet hebben benut

EL
[éliminé]

aan honden die zijn gediskwalificeerd op grond van een fout, die niet is vermeld
onder een van de andere aantekeningen

RET
[retiré]

aan honden die door de voorjager, om welke reden dan ook, op eigen initiatief, voor
het verstrijken van de achtste minuut van de eerste loop zijn teruggetrokken

RI
[rapport
insuffisant]
RR
[refus de rapport]

aan honden die niet worden gekwalificeerd op grond van het feit dat zij het apport te
land of uit water onvoldoende uitvoerden

DD
[dents dur]

aan honden die werden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij wild
beschadigden

RE
[refus d'eau]

aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij weigerden te
water te gaan

PF
[peur de feu]

aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van schotschuwheid of
schotgevoeligheid

aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij gevonden wild
weigerden te apporteren

Artikel VIII.5
Op veldwedstrijden als geregeld in het supplement voor retrievers, met uitzondering van jeugdveldwedstrijden, wordt door de keurmeester(s) aan honden die niet voor een kwalificatie, een CQN of en
EV in aanmerking komen, één van onderstaande "aantekeningen" toegekend.
PO
[pas d'occasion]

aan honden die niet worden gekwalificeerd op grond van het feit dat zij
onvoldoende beurten van voldoende "zwaarte" kregen om te kunnen worden
gekwalificeerd

NC
[non classé]

aan honden wier arbeid van dien aard was dat zij op grond daarvan niet worden
gekwalificeerd doch wier werk niet uitgesproken onvoldoende was

INS
[insuffisant]

aan honden die niet worden gekwalificeerd op grond van het feit dat hun arbeid
uitgesproken onvoldoende was

EL

aan honden die zijn gediskwalificeerd op grond van een fout, die niet is vermeld
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[éliminé]

onder een van de andere aantekeningen

RET
[retiré]

aan honden die door de voorjager om welke reden dan ook op eigen initiatief voor
aanvang van de derde loop zijn teruggetrokken

aan honden die niet worden gekwalificeerd op grond van het feit dat zij het apport
RI
[rapport insuffisant] te land of uit water onvoldoende uitvoerden
RR
[refus de rapport]

aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij weigerden te
apporteren

DD
[dents dur]

aan honden die werden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij wild
beschadigden

RE
[refus d'eau]

aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij weigerden te
water te gaan

PF
[peur de feu]

aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van schotschuwheid of
schotgevoeligheid

Artikel VIII.6
Op veldwedstrijden als geregeld in het supplement voor lopende honden, zweethonden, dashonden en
terriërs, wordt door de keurmeester(s) aan honden die daarvoor in aanmerking komen de "aantekeningen"
toegekend, die in dat supplement voor de verschillende wedstrijdvormen afzonderlijk zijn gereglementeerd.
Artikel VIII.7
1. Op veldwedstrijden moeten de gekwalificeerde honden, per groep, door de keurmeester(s) in rangorde
worden geplaatst.
2. Indien een groep conform het gestelde in artikel VI.2 is verdeeld over meer keurmeesters teams wordt
de rangorde achtereenvolgens bepaald door:
a. de hoogte van de toegekende kwalificatie;
b. indien van toepassing het toegekende puntenaantal;
c. keurmeesteroverleg.
3. Indien in één groep meer dan drie honden zijn gekwalificeerd wordt de plaatsing na de derde hond
achterwege gelaten.
Artikel VIII.8
1. Een Nederlandse werkkampioenschapsprijs (CACT) wordt toegekend aan de hond die op een in
Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijd als eerste van zijn groep wordt geplaatst, mits in
zijn groep tenminste zes honden deelnamen, de hond voor zijn arbeid de kwalificatie "uitmuntend" heeft
behaald en zijn werk naar het oordeel van de keurmeesters van opvallend hoog niveau was en de hond
op betrokken dag de leeftijd van één jaar heeft bereikt.
2. Een Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijs (RCACT) wordt toegekend aan alle honden die
niet als eerste van hun groep worden geplaatst doch die overigens aan alle voorwaarden voor het
toekennen van een werkkampioenschapsprijs voldoen.
Artikel VIII.9
1. Tenzij vanwege de F.C.I. uitdrukkelijk anders is bepaald mag per internationale
kampioenschapsveldwedstrijd slechts één CACIT en één RCACIT worden toegekend.
2. Een internationale werkkampioenschapsprijs (CACIT) wordt toegekend aan de winnaar van een
internationale kampioenschapsveldwedstrijd, mits tenminste zes honden deelnamen, de hond voor zijn
arbeid de kwalificatie "uitmuntend" heeft behaald en zijn werk naar het oordeel van de keurmeesters
heeft voldaan aan de F.C.I. norm "mérite exceptionelle".
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3. Een internationale reserve-werkkampioenschapsprijs (RCACIT) wordt toegekend aan de op één na
hoogst geplaatste hond van een internationale kampioenschapsveldwedstrijd onder overigens dezelfde
voorwaarden als gelden voor toekenning van het CACIT.
4. Indien door twee of meer groepswinnaars een "CACIT-prestatie" is geleverd, wordt bij veldwedstrijden
als geregeld in de supplementen voor staande honden, spaniëls en retrievers over de toekenning van
het CACIT en het RCACIT beslist tijdens een barrage. Bij veldwedstrijden als geregeld in het
supplement voor lopende honden, zweethonden, dashonden en terriërs wordt in voorkomend geval het
CACIT respectievelijk het RCACIT toegekend aan de honden die het hoogste respectievelijk het op één
na hoogste aantal punten hebben verworven; bij gelijk aantal punten wordt daaromtrent beslist door
middel van keurmeesteroverleg.
5. Indien over toekenning van het RCACIT wordt beslist tijdens een barrage komt de als tweede
geplaatste hond van een groep, waarvan de winnaar de barrage om het CACIT heeft gewonnen, in de
barrage om het RCACIT indien ook die hond een CACIT-prestatie heeft geleverd.
Artikel VIII.10
1. De titel "Werkkampioen" wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse
werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse
reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits:
a. de werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen en de hond ten tijde van het
behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt;
b. de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het
Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie "uitmuntend"
of "zeer goed" heeft behaald;
c. is voldaan aan de voor het betreffende ras in de supplementen opgenomen bijzondere
voorwaarden.
2. Eén jaar kent twee wedstrijdseizoenen:
a. het voorjaarsseizoen, lopende van en met 1 maart tot 1juli;
b. het najaarsseizoen, lopende van 1 juli tot 1 maart.
3. De eigenaar van de voor de titel in aanmerking komende hond verzoekt schriftelijk toekenning van
deze titel aan de R.v.B., onder overlegging van de bewijzen, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden
voor toekenning van de titel is voldaan. Dit schrijven dient aan de R.v.B. te worden gericht door
tussenkomst van de secretaris van het F.T.C. De R.v.B. zal een dergelijk schrijven niet in behandeling
nemen indien dit niet voor accoord is ondertekend door de secretaris van het F.T.C.
Artikel VIII.11
1. De titel "Veldwedstrijdkampioen met jaartal" wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode
van twaalf maanden, te rekenen van en met 1 maart van het betreffende kalenderjaar tot 1 maart van
het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in
zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft
behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de
laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.
2. Op kampioenschapsveldwedstrijden, waarbij de inschrijving berust op afvaardiging of op een andere
vorm van niet rechtstreekse inschrijving evenals op kampioenschapsveldwedstrijden, waarop
deelname niet voor alle tot één categorie of, in geval de categorie is verdeeld in rubrieken, voor alle tot
één rubriek behorende rassen openstaat, kunnen geen punten voor de competitie om deze titel worden
behaald.
3. De secretaris van het F.T.C. houdt de competitiestanden bij en verzoekt op eigen initiatief de R.v.B.
toekenning van deze titel aan de in aanmerking komende honden.
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3. De eigenaar van de voor de Dianaprijs in aanmerking komende hond verzoekt schriftelijk toekenning
van deze titel aan de C.J., onder overlegging van de bewijzen, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden
voor toekenning van de titel is voldaan. Dit schrijven dient aan de C.J. te worden gericht door
tussenkomst van de secretaris van het F.T.C. De C.J. zal een dergelijk schrijven niet in behandeling
nemen indien dit niet voor akkoord is ondertekend door de secretaris van het F.T.C.
Artikel VIII.13
1. Voor een toegekende werkkampioenschapsprijs stelt de R.v.B. aan de eigenaar van de hond een
diploma beschikbaar.
2. Bij het toekennen van de titel "Werkkampioen" stelt de R.v.B. aan de eigenaar van de hond een
kampioenskruis beschikbaar.
3. Bij het toekennen van de titel "Veldwedstrijdkampioen met jaartal" stelt de R.v.B. aan de eigenaar van
de hond een diploma beschikbaar.
4. Bij het toekennen van de "Dianaprijs" stelt de C.J. aan de eigenaar van de hond een verzilverde
portretlijst beschikbaar, waarin het woord "Dianaprijs", de naam van de hond en het jaar van
toekenning zijn gegraveerd.
Artikel VIII.14
1. Aan de eigenaars van honden, die op kampioenschapsveldwedstrijden in Nederland een kwalificatie of
een CQN hebben behaald, wordt een kwalificatiekaart uitgereikt.
2. De secretaris van het F.T.C. stelt op hun verzoek blanco, genummerde kwalificatiekaarten beschikbaar
aan de organiserende instanties.
3. Onmiddellijk na het bekend maken van de uitslag, worden de volledig ingevulde en door de
gedelegeerde ondertekende kwalificatiekaarten uitgereikt aan de rechthebbenden.
Artikel VIII.15
1. Een waterwerkkwalificatiekaart kan worden afgegeven aan honden, waaraan volgens de normen van
het "Reglement Jachthonden-Proeven" voor de proef "apport uit diep water" tenminste het cijfer "6" is
toegekend.
2. De in het eerste lid bedoelde proef moet zijn afgelegd tijdens een officiële "Jachthonden-Proef" dan wel
tijdens een speciaal ten behoeve van het verlenen van waterwerk-kwalificatiekaarten door een VWOV
georganiseerde proef, waar een keurmeester fungeert die voorkomt op de lijst van keurmeesters voor
de jachthonden-proeven.
3. Een waterwerkkwalificatiekaart wordt op schriftelijk verzoek van of vanwege de eigenaar van een in
aanmerking komende hond, onder overlegging van de bewijzen, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden
voor toekenning is voldaan, afgegeven door de secretaris van het F.T.C.
4. Een waterwerkkwalificatiekaart is geldig van het moment van afgifte tot één jaar na de datum, waarop
de proef is afgelegd.

Artikel VIII.12
1. “De ‘Dianaprijs’ wordt door de C.J. toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale
kampioenschapsveldwedstrijd in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een
tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch
Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie "uitmuntend" heeft behaald.
2. Aan één hond kan de Dianaprijs slechts éénmaal worden toegekend.
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HOOFDSTUK IX

c. het ontnemen van hun bevoegdheid aan officials voor de duur van betrokken veldwedstrijd en voor
andere binnen een maand te houden veldwedstrijden.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel IX.9
1. Indien een gedelegeerde tevens als keurmeester ambteert en in die functie in persoon betrokken raakt
bij een klacht, treedt voor de behandeling van die klacht, als gedelegeerde in zijn plaats de "oudste in
aanstelling" van de aanwezige leden van het F.T.C. en indien geen leden van het F.T.C. aanwezig zijn
de "oudste in aanstelling" van de ambterende Nederlandse keurmeesters.
2. Bij ontbreken van een gedelegeerde leze met in dit hoofdstuk voor "gedelegeerde", de "oudste in
aanstelling" van de aanwezige leden van het F.T.C. en indien geen leden van het F.T.C. aanwezig zijn
de "oudste in aanstelling" van de ambterende Nederlandse keurmeesters.

Artikel IX.1
1. Klachten over de gang van zaken op een veldwedstrijd kunnen tijdens de veldwedstrijd bij de
gedelegeerde van het F.T.C. worden ingediend.
2. Indien een dergelijke klacht wordt ingediend neemt de gedelegeerde, zo nodig en zo mogelijk, tijdens
de veldwedstrijd een beslissing.
3. De beslissing van de gedelegeerde is tijdens de veldwedstrijd voor alle partijen bindend.
4. Tegen beslissingen van de gedelegeerde kan door betrokkene(n) schriftelijk, binnen acht dagen na
afloop van de veldwedstrijd, per aangetekend schrijven aan het secretariaat van het F.T.C., een beklag
worden ingediend.
Artikel IX.2
Klachten over de gang van zaken op een veldwedstrijd, voor zover deze tijdens de veldwedstrijd niet bij de
gedelegeerde zijn ingediend of waarop door de gedelegeerde geen beslissing is genomen, kunnen
achteraf per aangetekend schrijven bij het secretariaat van het F.T.C. worden ingediend.
Artikel IX.3
Klachten met betrekking tot personen of instanties die bepalingen van dit reglement overtreden of die
handelingen plegen, die in strijd zijn met het belang van de veldwedstrijden, kunnen per aangetekend
schrijven bij het secretariaat van het F.T.C. worden ingediend.
Artikel IX.4
1. Het F.T.C. deelt zijn beslissing met betrekking tot beklagen en klachten zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval binnen zes weken na ontvangst van het beklag onderscheidenlijk de klacht, schriftelijk en
gemotiveerd mede aan alle betrokkenen en aan de C.J..
2. Binnen vier weken na ontvangst van het in het eerste lid bedoelde schrijven kan iedere betrokkene per
aangetekend schrijven aan de C.J. herziening van de beslissing vragen.
3. De C.J. deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden na
ontvangst van het verzoek om herziening schriftelijk en gemotiveerd mede aan betrokkenen en aan de
R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V.
Artikel IX.5
Klachten met betrekking tot de beoordeling van honden door de keurmeesters worden niet in behandeling
genomen.
Artikel IX.6
1. Tegelijk met het indienen van een klacht bij het F.T.C. moet een bedrag van vijftig gulden aan het
F.T.C. worden overgemaakt.
2. Dit bedrag kan worden verbeurd verklaard indien de klacht niet gegrond wordt bevonden.
Artikel IX.7
De gedelegeerde is bevoegd als straf uit te spreken:
a. correctie van de uitslag van de veldwedstrijd;
b. uitsluiting van (verdere) deelname aan de betrokken veldwedstrijd;
c. het ontnemen van hun bevoegdheid aan officials voor de duur van betrokken veldwedstrijd.
Artikel IX.8
Het F.T.C. en de C.J. zijn bevoegd als straf uit te spreken:
a. correctie van de uitslag van de veldwedstrijd;
b. uitsluiting van (verdere) deelname aan betrokken veldwedstrijd en aan andere binnen een maand te
houden veldwedstrijden;
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HOOFDSTUK X

HOOFDSTUK XI

SUPPLEMENTEN

SLOTBEPALINGEN

Artikel X.1
In bijlagen bij dit reglement worden nadere regelingen omschreven voor veldwedstrijden voor staande
honden, spaniëls, retrievers, lopende honden, zweethonden, dashonden en terriërs.

Artikel XI.1
1. middel van genummerde "F.T.C.- bulletins".
2. Reglementswijzigingen treden niet in werking voordat zij openbaar zijn gemaakt.

Bijlage A: Supplement voor staande honden

Artikel XI.2
1. In elk F.T.C.- bulletin wordt aangegeven of de inhoud daarvan formeel is geratificeerd door de R.v.B.
en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. Waar zulks het geval is hebben F.T.C.- bulletins de status van
reglement; waar zulks niet het geval is hebben zij de status van aanbeveling of voorlopige regeling.
2. De F.T.C.- bulletins zullen worden verzonden aan de C.J., de leden van het F.T.C., de J.W.R. en aan
de keurmeesters voor de veldwedstrijden.
3. De C.J. bepaalt of en in hoeverre de inhoud in de Nederlandse Jager en de kynologische pers moet
worden gepubliceerd en zorgt in voorkomend geval voor publicatie.
4. De J.W.R. bepaalt of en in hoeverre de inhoud aan zijn leden en aan de VWOV'n moet worden bekend
gesteld en zorgt in voorkomend geval voor doorzending.
5. De VWOV'n bepalen of en in hoeverre de inhoud aan hun leden moet worden bekend gesteld en
zorgen in voorkomend geval voor doorzending en of publicatie.

Bijlage B: Supplement voor spaniels
Bijlage C: Supplement voor retrievers
Bijlage D: Supplement voor zweethonden, dashonden en terriërs
Bijlage E: Supplement voor lopende honden
Artikel X.2
1. Elk supplement regelt onder meer de specifiek voor de betreffende categorie(ën) bestemde
wedstrijdvormen. Nochtans mag voor elk ras elke wedstrijdvorm, in welk supplement dan ook geregeld,
voor zover niet strijdig met het wezen van het ras, worden georganiseerd.
2. Een VWOV is bevoegd elke wedstrijdvorm, in welk supplement dan ook geregeld, voor zover niet
strijdig met het wezen van het ras (de rassen) waarvan zij de belangen behartigt, te organiseren.

Artikel XI.3
1. In bijzondere gevallen kan de C.J., gehoord het F.T.C. afwijken van dit reglement indien de belangen
van betrokkene(n) en of de belangen van het veldwedstrijdwezen daardoor worden gediend en geen
dezer belangen noch de belangen van derden daardoor worden geschaad.
2. Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt met redenen omkleed gerapporteerd aan de R.v.B. en
aan het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V.
3. De R.v.B. en het landelijk Bestuur van de K.N.J.V. zijn bevoegd, gehoord de C.J., een dergelijk besluit
te vernietigen.
Artikel XI.4
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de
K.N.J.V. gezamenlijk, gehoord de C.J.
2. Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt met redenen omkleed gerapporteerd aan de R.v.B. en
aan het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V.
3. De R.v.B. en het Landelijk Bestuur van de K.N.J.V. zijn bevoegd, gehoord de C.J., een dergelijk besluit
te vernietigen.
Artikel XI.5
VWOV'n, K.N.J.V. en R.v.B. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel,
inbegrepen ongevallen, als direct of indirect gevolg van veldwedstrijden.
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ADRESSEN
∗

Secretariaat FTC.: Uitloop 11 3262 CE Oud Beijerland,
e-mail: orweja@kpnplanet.nl
tel/fax: 0186-616425,

∗

ORWEJA, Uitloop 11 3262 CE Oud Beijerland,
e-mail: orweja@kpnplanet.nl
tel/fax: 0186-616425.
bankrek.nr. 4355.97.507 t.n.v. Commissie Jachthonden te Oud-Beijerland.

∗

K.N.J.V.-gebouw “De Eemhorst”, Amsterdamseweg 16, Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort,
www.knjv.nl, e-mail: info@knjv.nl,
tel. 033-4619841, fax 033-4651355.

∗

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam,
www.kennelclub.nl,
tel. 020-6644471, fax 020-6710846.
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