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1.1 SAMENSTELLING CJ 

 

W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken  voorzitter 

A. de Boer      namens Jagersvereniging 

H. Stempher      vice-voorzitter namens RvB 

P.W. Bahlke      voorzitter FTC 

A. Baijens      voorzitter JWR 

J.P.M. Waltmans      vice-voorzitter RJC 

L.J.M. Joosen      voorzitter CJP 

B. van der Woude     ambtelijk secretaris-penningmeester 

 

1.2 VERGADERINGEN 

De CJ heeft in 2015 driemaal vergaderd, op 28 januari, 3 juni en 7 oktober. 

 

1.3. BIJZONDERHEDEN 

Voor het veldwedstrijdseizoen 2014 is gestart met loting bij overinschrijving. Dit lotingsvoorstel 

werd overgenomen van de JWR en werd na een jaar worden geëvalueerd. Besloten werd dit 

voorstel gedurende 2015 te continueren. Echter de voorzitter van de JWR kreeg opdracht om de 

lotingsprocedure tegen het licht te houden en waar nodig een controle op de toegepaste loting uit 

te (laten) oefenen. 

 

De voorlopige status van veldwedstrijdorganiserende vereniging (VWOV) werd toegekend aan de 

Vereniging Italiaanse Staande Honden en aan de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond 

(SRSH), voorlopig voor een periode van 3 jaar. 

 

De ORWEJA legpenning werd in 2015 uitgreikt aan de heer Jan Neggers voor zijn bijdrage aan de 

jachthondensport als keurmeester en bestuurder van de CJP . 

 

M.i.v. het najaar 2015 werd bij deelname aan nationale en internationale kampioenschap 

veldwedstrijden verplicht gesteld voor aanvang van de wedstrijd het werkboekje in te leveren, 

waarin alle resultaten, dus niet alleen de kwalificaties, dienen te worden vermeld. 
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De CJ heeft het FTC gevraagd na te denken over het stellen van kwaliteitseisen voor deelname aan 

kampioenschapsveldwedstrijden. 

 

De Dianaprijs werd in 2015 uitgereikt aan: 

 de Epagneul Breton, Élan Ruisseau de Bétail, NHSB 2748663, eigenaar Bart van Heijnsbergen 

 de Duitse Staande Korthaar,Sanjon Chessie, NHSB 2860043, eigenaar Ton Slager 

 de standaard ruwhaar teckel, Carol’s Life Amazing Pjotter,NHSB 2837175, eigenaar Margriet 

Kersbergen 

. 
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2.1 SAMENSTELLING FTC 

 

P.W. Bahlke , voorzitter      

A.M. Buijs         

J. Koopmans        

J.A.P. Luijendijk       

G.J. Scheffer        

H.J. Slijkhuis        

B. van der Woude, ambtelijk secretaris-penningmeester 

 

Het FTC nam in januari afscheid van de heer H. Wurpel als lid van het FTC en als keurmeester voor 

de veldwedstrijden, classificatie Retrievers. Aan hem werd door de voorzitter van de CJ de ORWEJA 

legpenning uitgereikt. 

De heer H. Slijkhuis werd in 2015 herbenoemd als lid van het FTC en werd afgevaardigde naar de 

FCI commissie vergaderingen voor Retrievers. 

De heer J. Luijendijk werd in augustus 2015 benoemd als vicevoorzitter. 

De heer M. Mulch trok zich in augustus 2015 terug als lid van het FTC, als OWT-keurmeester en als 

aspirant keurmeester voor de veldwedstrijden, classificatie Retrievers. 

 

2.2  VERGADERINGEN 

Het FTC vergaderde op 4 januari en 8 augustus 2015.  

 

2.3 AVR  

 

2.4 KEURMEESTERS 

Mevr. J. Kruize en de heer M.A. Dons werden geplaatst op de lijst van aspirant keurmeesters voor 

de veldwedstrijden, classificatie Spaniels  

De heer W.J. van ‘t Land werd geplaatst op de lijst van aspirant keurmeesters voor de 

veldwedstrijden, classificatie Staande Honden. 

De heer J. Bolle werd herbenoemd als keurmeester voor de veldwedstrijden, classificatie 

Continentaal  Staande Honden. 
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De heer J.A. Antonissen en P. Eering trokken zich in 2015 terug als keurmeester voor de 

veldwedstrijden, classificatie Staande Honden. 

Het FTC besloot het toevoegen van een extra gedelegeerde aan de OWT’s te laten vervallen, tenzij 

daartoe absolute noodzaak is. 

 

Keurmeesterbijeenkomsten 

Het FTC organiseerde op 13-04-2015 een keurmeesterbijeenkomst voor keurmeesters classificatie 

Dashonden, zweethonden en terriers en op 30-08-2015 voor Staande Honden. 

 

2.5  OVERZICHT VELDWEDSTRIJDEN 2015 

 

  20 Internationale Kampioenschaps veldwedstrijden  

  76 Nationale Kampioenschaps veldwedstrijden  

  13 Novice veldwedstrijden  

  45 Jeugd veldwedstrijden   

    4 Speciaal veldwedstrijden 

 

Totaal aantal veldwedstrijden in het seizoen 2015:  157 

Totaal aantal deelnames:  2459 

 

5.b  ORWEJA WORKINGTESTEN 

 

In 2015 werden 10 OWT’s georganiseerd 

 

 Open Klas 155 deelnames 60 diploma’s  39% 

 Novice Klas  181 deelnames 53 diploma’s 29% 

 Starters Klas  181 deelnames 77 diploma’s 43% 

 

Total aantal deelnames OWT 2015: 517 

 

Op 21 juni 2015 werd de OWT finale gehouden in Biddinghuizen, georganiseerd door de GRCN. 

Winnaar werd de labrador retriever Sam (Cerbel Ambassador), eigenaar Rob Schmidt. 
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2.6 TITELS 

 

VELDWEDSTRIJDKAMPIOEN met jaartal 2015 

 

Staande honden rubriek B 

Élan Ruisseau de Bétail, epagneul Breton 

NHSB  2748663, geb. 09-05-2009  , eigenaar Bart van Heynsbergen  

  

Retrievers 

Dane of the Spring Cottage, Labrador Retriever 

NHSB 2861867, geb. 25-11-2011, eigenaar Koen Gouweloos 

 

Spaniels rubriek A  

Tommy, Cocker Spaniel 

NHSB 2933309, geb. 31-07-2013, eigenaar John van Aart 

Spaniels rubriek C  

Boef van de Peelbaan, Springer Spaniel 

NHSB 2931110, geb. 06-07-2013, eigenaar Nol Bots 

 

Dashonden, zweethonden etc. 

Onno v.h. Bessenveld, dashond ruwhaar 
 

NHSB 2845671, geb. 01-07-2011, eigenaar Mark van Eekert, Luyksgestel 
 

 

WERKKAMPIOENEN 

De titel Nederlandse werkkampioen is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 

Nederland toegekend aan: 

 de Duitse staande draadhaar Beaufort van de Bemmeraue, LOF 7 DRA 32650, eigenaar Frieda 

de Dobbelaere te Turnhout 

 de Epagneul Breton Evuitton van ‘t Gillishof, NSHB 2582094, eigenaar Hans Tas 

 de Duiste staande korthaar, Sanjon Chessie, NHSB 2860043, eigenaar Ton Slager 
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 de labrador retriever Bubbles van de Voartkaant van Ingrid van de Ven. 

 de labrador retriever Sam (Cerbel Ambassador), eigenaar Rob Schmidt  

 de dashond ruwhaar Onno v.h. Bessenveld, eigenaar Mark van Eekert 

 

De titel Nederlands en Internationaal Werkkampioen is door de Raad van Beheer op Kynologisch 

Gebied in Nederland toegekend aan de dashond ruwhaar Nix v.h. Bessenveld, eigenaar Ad Bekkers 

  

 

2.7 INTERNATIONALE AFVAARDIGINGEN 

 

COUPE D’EUROPE GRANDE QUÊTE  

Naar de Coupe d’Europe Grande Quête voor Britse Staande Honden vond in maart 2015 plaats in  

Vitry Le François-Frankrijk, werd Saxo, pointer, eigenaar/voorjager W. Joustra afgevaardigd.  

Er werd geen kwalificatie behaald. 

 

COUPE D’EUROPE VOOR CONTINENTALE STAANDE HONDEN 

De Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden werd op 14 februari 2015 gehouden in 

Spanje. 

 

Afvaardiging: 

 Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, eigenaar/voorjager Theo Carbijn 

 Ariane, DSK, eigenaar/voorjager Wil van de Langenberg 

 Kim van ‘t Reigerskantje, DSL, eigenaar/voorjager Wil van de Langenberg 

 Flambard de l’Ardour, EB, eigenaar/voorjager Gert Jan Scheffer 

 Reserve: Guus du Pied du Mont, DSK, eigenaar Eric Mulders/voorjager Wil van de 

Langenberg 

Er werden geen kwalificaties behaald. 

 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOOR STAANDE HONDEN (chasse practique) 

Naar de Wereldkampioenschappen voor staande honden en de kampioenschappen Sint Hubert des 

Chasseurs, welke van 24-26 oktober 2015 werd gehouden in Nis (Servië), werden onderstaande 

honden namens Nederland afgevaardigd. 
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Team Continentaal staande honden 

 Ariane, DSK, E/V Wil van de Langenberg 

 Guus du Pied du Mont, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders 

 McKenzie vd Slotbosse Heide, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders 

Resultaten 

 ZG Guus du Pied du Mont, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders 

 ZG McKenzie vd Slotbosse Heide, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders 

 

Team Britse Staande Honden 

 Vai nel Vento Gadji, ES, E/V Marjolein Kamman 

 Vai nel Vento Fatal, ES, E/V Roel Kamman 

 Vlaklands Jul, ES, E/V Lia Harms 

Er werden geen kwalificaties behaald. 

 

St Hubert 

Solid Gold’s Yuna , ES, E/V Joop Harms 

Er werd geen kwalificatie behaald. 

 

COUPE D’EUROPE VOOR SPANIELS 

Naar de Coupe d’Europe voor Spaniels welke op 14 en 15 november 2015 werd gehouden in Italië 

werden namens Nederland onderstaande honden afgevaardigd. 

 

Engelse Springer Spaniels 

 Ashley, E/V Marcel Dons 

 Bandit of the South West County, E/V Peter Tervoort, kwalificaties U en 1 U CAC/resCACIT 

 

Engelse Cocker Spaniels 

 Saxaphone Marley, E/V Estelle Gouwens, kwalificatie CQN 

 Priorsmeadow Von Zip, E/V Estelle Gouwens, kwalificatie CQN 

 Saxaphone Dumbledore, E/V Estelle Gouwens, kwalificaties G, 1 U 
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IWT RETRIEVERS 

Nederland werd vertegenwoordigd door 4 nationale teams op de IWT in Tsjechië welke op 4 en 5 

juli 2015 werd gehouden. Er deden in totaal 34 teams mee. Winnaar werd Italië met 501 punten, 

op de 2e plaats eindigde Duitsland met 496 en op de 3 plaats Denemarken met 495 punten. 

 

Team 1 (NLV) eindigde op de 27e plaats met 353 punten 

• Abbotsross Dunluce, labrador retriever, eigenaar/voorjager Marleen Sluijs 

• Abbotsross Digby, labrador retriever, eigenaar/voorjager Jan Sluijs 

• Dual’s Hope Irish Black Flash, labrador retriever, eigenaar/voorjager Michel van Geel 

• Reserve: Dual’s Hope Lionheart, labrador retriever, eigenaar/voorjager Michel van Geel 

 

Team 2 (NRC) eindigde op de 29e plaats met 349 punten 

• Archer of the spring cottage, labrador retriever, eigenaar/voorjager Richard van Kaam 

• Dane of the spring cottage, labrador retriever, eigenaar/voorjager Koen Gouweloos 

• Garrethall Quiff, labrador retriever, eigenaar/voorjager Rinus Heijmans 

 

Team 3 (LKN) eindigde op de 30e plaats met 329 punten 

• Jay jay joy of ‘t Angels Court, labrador retriever, eigenaar/voorjager Willem Schokker 

• Eager Elan the second off april, labrador retriever, eigenaar/voorjager Helen Zimmermann 

• Longchamp Jouet, labrador retriever, eigenaar/voorjager Sjoukje de Vries 

Team 4 (GRCN) eindigde op de 32e plaats met 310 punten 

• Thorn Mill Isha, golden retriever, eigenaar/voorjager Rob Tervoort 

• One of Us vd Loenense Hoeven, golden retriever, eigenaar/voorjager Wim van Loenen 

• Philghill’s Khenzie, golden retriever, eigenaar/voorjager John van Steen 

 

INTERNATIONALE TEAM WORKINGTEST 

Op de door de Britse Kennel Club georganiseerde Internationale Team Workingtest voor Retrievers 

in Chatsworth op 4 en 5 juni 2015 eindigde het Nederlands team, dat bestond uit 

 Bubbles van de Voartkaant, e/v Ingrid vd Ven 

 Saxaphone John Smiths, e/v Elly Bos 



 

10 

 Cerbel Ambassador, e/v Rob Schmidt 

 Archer of the Spring Cottage, e/v Richard van Kaam 

op de 5e plaats  

 

CdE RETRIEVERS 

Naar de Coupe d’Europe voor retrievers welke op 26 en 27 september 2015 werd gehouden in 

Zweden werden onderstaande labrador retrievers afgevaardigd: 

 Cerbel Ambassador – Rob Schmidt, kwalificatie U CACIT 

 Bubbles van de Vaortkaant – Ingrid van de Ven 

 Garrethall Quiff – Rinus Heijmans, kwalificatie ZG 
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3.1   SAMENSTELLING CJP 

L.J.M. Joosen       voorzitter 

Th.J. de Bruijn      secretaris-penningmeester   

K. Beukema 

D. van der Heide 

R. Starink 

J. Mastenbroek 

J. Tiecken 

C. Tinga 

J.P.M. Waltmans      

B. van der Woude     ambtelijk secretaris-penningmeester 

 

De heren Joosen en Tiecken werden in 2015 herbenoemd als resp. voorzitter en lid van de CJP 

  

3.2   VERGADERINGEN   

De CJP vergaderde in het verslagjaar driemaal en wel op 6 februari, 17 april en 20 oktober 2015. 

Belangrijke bespreekpunten waren onder andere de agenda 2015 voor jachthondenproeven en 

MAP’s, de organisatie van de Nimrod 2015 en de voorbereidingen van de Nimrod de komende 

jaren, de gedelegeerde rapporten van de jachthondenproeven en MAP’s / PJP’s in 2015. Aan de 

orde zijn eveneens geweest de resultaten van leerling en aspirant keurmeesters.  

 

3.3   REGLEMENT JACHTHONDENPROEVEN 

De herziene versie van het ARJP werd goedgekeurd door de CJ en de beleidscommissie en 

vervolgens geaccordeerd door de RvB en het LB van de Jagersvereniging. De keurmeesters zullen 

allen een hardcopy ontvangen, tevens is een beperkte oplage beschikbaar voor verkoop. 

Aard van de wijzigingen t.o.v. de 8e druk: 

1. De relevante, geratificeerde, bulletins zijn opgenomen. 

2. Relevante wijzigingen vanuit het kynologisch reglement zijn overgenomen. 

3. Het reglement is aangepast aan het digitaal inschrijven en verwerken van data. 

4. Enkele naamswijzigingen zijn doorgevoerd 

De diploma’s en omslagen van de programmaboekjes worden aangepast in verband met de 
naamswijzigingen en worden voorzien van een “watermerk”.   
 
 
3.4  KEURMEESTERS 

In het verslagjaar waren 57 keurmeesters voor de jachthondenproeven beschikbaar.  

 

De heer P. van Mierlo nam in 2015 afscheid als keurmeester. Hij werd in 1988 benoemd tot 

keurmeester voor de jachthondenproeven. Van 1989 tot 2004 was hij lid van de CJP , waarvan 

tussen 1990 en 1999 secretaris/penningmeester. In 2013 ontving hij de zilveren erespeld van de 

Raad van Beheer omdat hij meer dan 20 jaar keurmeester was. 
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De heren J. Tiecken en J.P. Spierenburg ontvingen uit handen van de heer H. Stempher de Zilveren 

Erespeld van de RvB.  

De heer Tiecken werd in 1995 aangesteld als keurmeester voor de jachthondenproeven. Naast de 

20 jaar dat hij actief is als keurmeester is hij sinds 2001 lid van de CJP.  

In 1995 werd de heer Spierenburg aangesteld als keurmeester voor jachthondenproeven, inmiddels 

dus 20 jaar actief op dat front. Echter al in 1984 nam hij de coördinatie van de jachthondentraining 

in de regio Utrecht op zich. Vanuit de functie van Commissaris Jachthonden voor het Gewest 

Utrecht van de Koninklijke Jagersvereniging is hij  lid van de Raad van Jachthondencommissarissen 

welke commissie valt binnen de structuur van ORWEJA. 

De heer P. Rooijakkers heeft te kennen gegeven te stoppen met keuren na het seizoen 2015. De 

heer Rooijakkers werd in 1972 als keurmeester en was hiermee de langst actieve keurmeester. Hij 

zat van 1974 tot en met 1982 in de CJP als secretaris / penningmeester. In 1997 ontving hij de 

gouden erespeld van de Raad van Beheer. 

 

Tijdens de keurmeestersbijeenkomst op 6 juni 2015 ontving de heer J. Neggers de ORWEJA 

legpenning uit handen van de voorzitter van de Commissie Jachthonden (CJ), de heer W.J.D. baron 

van Tuyll van Serooskerken. Hij heeft voor de jachthondensport veel betekend. Hij heeft zelf 

honden voorgejaagd en was de eerste deelnemer aan de Nimrod met een Grote Munsterlander die 

een AA diploma haalde in Valkenswaard. Daarnaast organiseerde hij jachthondenproeven, was 

meer dan 25 jaar lid van de CJP en in die hoedanigheid meerdere jaren achtereen belast met de 

organisatie van de Nimrod. 

 Mevr. S. Toonk en de heer A. de Weerd waren in 2015 leerling-keurmeesters. Zij werden na dit 

seizoen op de lijst geplaatst van aspirant keurmeesters. 

Het theoretisch examen is goed verlopen, alle aspiranten in 2015 zijn geslaagd.   

Mevr. E. ter Hart en de heren F. van Eekert, R. Leehuis, B. de Jager, G. van de Teems en H. 

Hoogenkamp deden in 2015 examen.  Mevr. E. ter Hart en de heren F. van Eekert, R. Leehuis  en H. 

Hoogenkamp werden voorgesteld als keurmeester voorlopig voor een periode van 3 jaar. De heer 

B. de Jager werd een herexamenjaar aangeboden, de heer G. van der Teems werd afgewezen als 

keurmeester. 

 

Er werd op 1 juli 2015 een succesvolle praktijkavond georganiseerd voor aspirant en leerling 

keurmeesters. De deelnemers werden onder toeziend oog van enkele CJP leden geconfronteerd 

met diverse onverwachte situaties die zich tijdens het keuren van proeven kunnen voordoen. 

Daarbij werd de CJP bijgestaan door enkele zeer ervaren voorjagers met hond die zich prima in hun 

rol hadden ingeleefd. De aspiranten werkten individueel en de leerlingen mochten als groep de 

praktijkoefeningen ondergaan.  

 

3.5 KEURMEESTERBIJEENKOMST 

Op 6 juni 2015 organiseerde de CJP haar jaarlijkse keurmeesterbijeenkomst. Van de 57 waren 43 

keurmeesters aanwezig, 5 van de 6 aspirant-keurmeesters en 1 van de 2 leerling-keurmeesters. 
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Tijdens het eerste deel van de ochtend werd het jaarverslag gepresenteerd, inclusief een overzicht 

van deelnames en behaalde resultaten op de jachthondenproeven van 2014. Vervolgens werd de 

kennis van de aanwezige keurmeesters getoetst. De heer de Bruijn legde hen een 20 tal vragen 

voor, zoals aspirant-keurmeesters deze moeten beantwoorden tijdens het theoretisch deel van het 

keurmeester examen.  

Daarnaast werd de aandacht gevestigd op het nieuwe Algemeen Reglement 

Jachthondenproeven. O.a. als gevolg van de naamswijziging van de KNJV naar Jagersvereniging 

werden ook de namen van het reglement en de diverse proeven aangepast. 
Op 3 juli verscheen de 6e nieuwsbrief van de CJP. Naast algemene informatie vanuit de CJP is de 

nieuwsbrief een medium om afspraken omtrent het keuren te delen met alle betrokkenen. 

 

3.6 OVERZICHT JACHTHONDENPROEVEN 

In 2015 totaal  53  KNJV Proeven      In 2014 totaal 54 KNJV- Proeven:   

A-diploma:  173  = 4 %   

B-diploma:  1905  = 52 %  

C-diploma:  757  = 20 %  

Geen diploma: 651 = 18 %  

Diskwalificaties 205 = 5 %  

  

A-diploma:  207  = 5 %   

B-diploma:  1925  = 46 %  

C-diploma:  700 = 17 %  

Geen diploma: 767  = 18 %  

Diskwalificaties 178 = 4 % 

 

Totaal aantal deelnames:   3691                  3777 
  

 

In 2015 totaal  27  MAP’s 

A-diploma:  251 = 19 %  

B-diploma:  227 = 17 %  

Geen diploma: 774 = 60 %  

Diskwalificaties: 44 = 3 % 

   

 

In 2014 totaal 28 MAP’s  

A-diploma:  279 = 17 %  

B-diploma:  291 = 18 %   

Geen diploma: 736  = 46 %   

Diskwalificaties: 51  = 3 % 

Totaal aantal deelnames:          1296          1357 
 

 
 

In 2015 totaal 4  PJP’s 

A-diploma:  16  = 15 % 

B-diploma:  23 = 22 % 

Geen diploma: 63 = 50 % 

Diskwalificaties: 2 = 2 %   

 

 

 

 

In 2014 totaal 6 PJP’s 

A-diploma:   17  =  12 %  

B-diploma:   26 =  18 %  

Geen diploma:  82 =   58 %  

Diskwalificaties:  5  =  4 %  

http://www.orweja.nl/reglementen/algemeen-reglement-jachthondenproeven-rjp/
http://www.orweja.nl/reglementen/algemeen-reglement-jachthondenproeven-rjp/
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Totaal aantal deelnames:          104                    130        

Totaal aantal deelnames aan jachthondenproeven 2015: 5091 en in 2014: 5264  

ffff 
Klachten 

Drie deelnemers werden schriftelijk gewezen op onacceptabel gedrag tijdens de 

jachthondenproeven.  

 

3.7   DE NIMROD  

De 42e Nimrod werd op 9 november 2015 georganiseerd door het gewest Zuid-Holland van 

de Koninklijke Jagersvereniging in Lisse, rondom Kasteel de Keukenhof, onder supervisie van 

de CJP. Wederom was de publieke belangstelling enorm. Er namen 18 honden verdeeld 

over 8 rassen deel, er werden 8 AA-diploma’s uitgereikt. De deelnemers ontvingen allen een 

deelname certificaat. Aan de deelnemers die eindigden op de 1e t/m de 3e plaats werd een 

Orweja medaille en een medaille van de Raad van Beheer uitgereikt.  

De deelnemers werden uitgenodigd op basis van de resultaten, die gedurende het seizoen 

werden behaald tijdens de Meervoudige Apporteerproeven. Winnaar van de Nimrod 2015 

werd Leannanalba Droigheann, labrador retriever, e/v Robert Bolsenbroek. 

In 2016 wordt de Nimrod in de provincie Utrecht georganiseerd. 

 

 

Vrienden van de Nimrod 

 

Net als vorig jaar beheerde de heer Ruben Spekle de Vrienden van de Nimrod. 

Stand van zaken Vrienden van de Nimrod: 2013 - 43 vrienden, 2014 - 54 vrienden, 2015 -  51 

vrienden. 

Met ingang van dit jaar wordt “De Vrienden Bokaal” in het leven geroepen en wordt 

uitgereikt aan die combinatie op de Nimrod die de vrienden het meest aanspreekt. Dat hoeft 

overigens niet perse de combinatie met de meeste apporten te zijn. De wisselbokaal werd 

dit jaar uitgereikt aan Hans Joosten met zijn heidewachtel  Kilian Eline van de Chesannehof, 

hij ontving tevens de Trofee de Winde, een wisselprijs bestemd voor de hoogst geëindigde 

Continentale Staande Hond op een Nimrodproef die vóór die Nimrodproef minimaal een 

kwalificatie Goed heeft behaald op een kampioenschapsveldwedstrijd in Nederland zoals 

geregeld in het AVR, supplement voor Staande Honden. 
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4.1 SAMENSTELLING JWR 
 
A.  Baijens  voorzitter 
J. Rooijakkers  vice-voorzitter 
B. van der Woude  ambtelijk secretaris-penningmeester 
 
Basset Griffon Vendeen Club Nederland  W. de Weerdt 
Beagle Club Nederland   L. Denekamp 
Bracco Italiano Club              N. Hazenberg 
Cesky Fousek Vereniging Nederland      A.Scherbeijn 
Chesapeake Bay Retriever Club  F. Swart 
Club du Griffon Vendéen des Pays Bas   N. Jentink  
Continentale Staande Honden Vereeniging   G.J. van der Valk 
Engelse Springer Spaniel Club Nederland   M. Groenewegen 
Epagneul Breton Club Nederland   J.F.J.Th. Rooijakkers 
Flatcoated Retriever Club   J. van Middelaar  
Golden Retriever Club Nederland   H. Dijkgraaf 
Gordon Setter Vereniging Nederland  W. Kramer 
Ierse Setter Club   G. Mirck 
Labrador Kring Nederland  J. Hofland-de Jonge 
Nederlandse Brakken Club   H. Hoenink 
Nederlandse Club de Epagneul Français   A. Baijens 
Nederlandse Fauve de Bretagne Club  A. Bekkers  
Nederlandse Gordon Setter Club     
Nederlandse Grote Munsterlander Vereniging    J. Kisjes 
Nederlandse Korthals Griffon Club     
Nederlandse Labrador Vereniging  C. Poelstra-Hooghart 
Nederlandse Pointer Club     
Nederlandse Retriever Club   H. Slijkhuis 
Nederlandse Spaniel Club   M. Hanselaar  
Nederlandse Teckel Club   R. Kamerling 
Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar   E. Mulders 
Ned Vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla   B. Gaasbeek 
Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier  G. Vastenburg 
Nederlandse Vereniging Langhaar   W. Rodenburg 
Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers   M. Rutenfrans 
Nederlandse Ver voor de Epagneul bleu de Picardie     W. Mein 
de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer 
Vereniging De Drentsche Patrijshond   H. Verhaar 
Vereniging De Weimarse Staande Hond   H. Haleber 
Vereniging Italiaanse Staande Honden  J. Muller 
Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Honden  G. Hagen 
Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter   E. ‘t Lam 
Vereniging Vrienden Duits Draadhaar   R. Onderwater 
Welsh Springer Spaniel Club      E. van Wijngaarden 
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Voorzitter 
De heer A. Baijens, afgevaardigde in de JWR namens de Ned. Club Epagneul Francais, heeft 

zich bereid verklaard om voorlopig voor het jaar 2015 als interim voorzitter van de JWR 

beschikbaar te zijn. Hij volgt hiermee de heer Companjen op, die in januari 2015 vertrekt. 

De heer Baijens heeft aan zijn beschikbaarheid wel enkele voorwaarden gesteld t.w.: 

- voorlopig beschikbaar voor het jaar 2015 

- gezien de huidige herstructurering ontwikkelingen binnen Orweja wil hij graag per 

rasgroep een gesprekspartner als lid van een soort tijdelijke JWR herstructurering 

werkgroep 

- er zal in 2015 uitgekeken moeten worden naar een definitieve opvolger. 

 

4.2 VERGADERINGEN 

De JWR vergaderde in het verslagjaar driemaal, op 13 januari, 9 juni en 3 november 2015. 

Belangrijkste onderwerpen waren de loting bij overinschrijving en de vorming van een zgn. 

deelnemersraad. Verder is gewerkt aan de inventarisatie van innovaties en modernisering 

van de inrichting van veldwedstrijden, enerzijds om de kwaliteit van de deelnemende 

honden te verbeteren en anderzijds om gelijke tred te houden met verwachtingen in de 

‘markt’ van deelnemers. Omdat niet Orweja maar de VWOV’s de wedstrijden organiseren 

heeft de JWR meerdere ideeën aangedragen die door de CJ kunnen worden doorgeleid naar 

het FTC. Het vormen van een tussenklas of gewijzigde inrichting noviceklas zijn er 

voorbeelden van evenals het inbouwen van kwalitatieve drempels voor deelname aan de 

kampioenschapsveldwedstrijden. 

 

Loting 

De JWR verzocht de CJ in januari de proef met de loting bij overinschrijving van de 

veldwedstrijden met een jaar te continueren. Daarbij werden de voorwaarden wat 

uitgebreid.  

Het voorstel was om het huidige Artikel V.5 lid 2 van het AVR te vervangen. 

Daarvoor komt de hieronder staande tekst in de plaats: 
  

lid: 
2. De datum van openstelling (voor- en najaar) voor de inschrijvingen op de            

veldwedstrijden wordt middels overleg tussen het secretariaat en de JWR 
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vastgesteld. Deze datum wordt expliciet vermeld bij de publicatie van de 
veldwedstrijdkalender. 

3. De datum van publicatie van de veldwedstrijdkalender wordt door Orweja bepaald. 
4. Bij “overinschrijving” op een veldwedstrijd zal er door de VWOV een loting plaats 

vinden. 
5. Aan deze loting kan iedere inschrijver maximaal met één hond deelnemen. 

Bij inschrijving van meerdere honden wordt aan de inschrijver (eigenaar) verzocht om 
daarbij aan te geven welke hond zijn/haar 1e voorkeur heeft voor deze loting 

6. Deze loting vindt plaats onder de volgende voorwaarden: 
a. In principe wordt er geloot onder alle inschrijvers die na de openingsdatum en  

vóór de sluitingsdatum van de betreffende wedstrijd hebben ingeschreven. 
b. De organiserende vereniging kan, om welke reden dan ook, gebruik maken van 

het recht om tot maximaal 40% van de deelnemers aan te wijzen. 
c. De reserve deelnemers worden eveneens door middel van deze loting vastgesteld 

uit alle overgebleven inschrijvers. 
 

De JWR is uiteindelijk in november unaniem akkoord met lotingsvoorstel d.w.z. 

 40/60 akkoord, verenigingen stimuleren om regel in eigen HR op te nemen om eenheid 
in uitvoering te bereiken 

 loting 60% geldt alleen bij overinschrijving in kampioensklasse (dus niet voor jeugd en 
noviceklas) 

 criteria 40% zijn altijd in belang van deelnemer; hond; VWOV; gastheren. VWOV legt zelf 
verantwoording af bij vragen.(publicatie op website)   

 loting openbaar en tijdig aankondigen Het is aan de VWOV’n hoe hiermee om te gaan en 
het vertrouwen te geven aan leden c.q. inschrijvers dat de regeling naar behoren wordt 
uitgevoerd. 

 alle ingeschreven honden doen mee in de loting (niet 1 of meerdere honden per 
eigenaar en eerst ingeschreven hond van zelfde eigenaar heeft voorrang)   

 algemene regel opnemen in AVR, eventuele differentiatie in supplementen 

 geen sancties, AVR volstaat in controle 

 jaarlijkse evaluatie in JWR vergadering 

 Na periode van 3 jaar evaluatie door JWR en CJ gehoord de technische commissie FTC  

 Ingaande per 01-01-2016, effectief per 01-02-2016 

 Uitzondering wordt gemaakt voor de apporteerveldwedstrijden waarvan de datum van 
doorgang van invloed is op de lijst van deelnemende honden. Alleen in die gevallen heeft 
de VWOV een eigen verantwoordelijkheid om in overleg met de deelnemers tot 
plaatsing te komen. 

 

JWR structuur 

Er is een start gemaakt met een andere vorm van overleg. Tot nu is het zo dat één persoon, 

de huidige voorzitter, de 38 aangesloten VWOV-en in de JWR in de Commissie Jachthonden 

vertegenwoordigt. De stap van 38 naar 1 is dus een grote stap. De gedachte is ontstaan om 
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een nieuwe bestuurslaag toe te voegen waarin vanuit elke hierboven genoemde categorieën 

één persoon zitting neemt zodat er een soort van veldwerk-deelnemersraad ontstaat van 5 

personen en van waaruit één persoon, de gekozen voorzitter, zitting neemt in het nieuwe 

Orweja bestuur.  

Deze voorzitter kan één van de vijf genoemde personen zijn, maar ook wel een extra 6e 

persoon zijn. De hierboven geschetste vijf categorieën vergaderen los van elkaar over hun 

eigen rasgroep. Uit dit overleg komt hun voorzitter naar de deelnemersraad, hij wordt 

geacht het meerderheid standpunt van zijn rasgroep te vertegenwoordigen. 

De gedachte is ontstaan om een deelnemersraad te vormen waarin vanuit elke categorie  

één persoon zitting neem en van waaruit één persoon, de gekozen voorzitter, zitting neemt 

in het nieuwe Orweja bestuur.  

 

De voorzitter antwoordt dat er 5 categorieën zijn 

I staande honden 

II spaniëls 

III retrievers 

IV dashonden, zweethonden en terriers 

V lopende honden 

 

De vergadering acht onderverdeling in meer categorieën niet gewenst. 
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5.1   SAMENSTELLING RJC 

 

J. Waltmans   vicevoorzitter  

A. de Boer  secr. Jagersvereniging 

A. Toonen  Groningen 

H. Hoogenkamp  Friesland 

G. van der Teems Drenthe 

C. Thiel  Flevoland 

B.F. Maas   Overijssel 

M. Roseboom  Gelderland 

J.P. Spierenburg  Utrecht 

J.G. Schipper   Noord-Holland 

M. de Groot  Zuid-Holland 

J. Mastenbroek Zeeland 

J. van Steen  Noord-Brabant 

K.A.M. Huijskens Limburg 

 

De heer J. Pastoor (Drenthe) werd opgevolgd door de heer G. van der Teems, de heer K. 

Strikwerda werd opgevolgd door H. Hoogenkamp, mevr. J. Huisman werd opgevolgd door de 

heer J. van Steen. 

 

5.2   VERGADERINGEN   

De RJC vergaderde in het verslagjaar op 10 maart en 6 oktober 2015.  

 

De RJC onderzoekt de mogelijkheid een PJP te organiseren voor 3 provincies met 42 

deelnemers. 

 

 

 


