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HOOFDSTUK I  
 
DEFINITIES 
 

  
Artikel I.1 
JURY 
De fungerende keurmeesters.  
  
Artikel I.2 
WEDSTRIJDLEIDER 
De vanwege de organiserende instantie aangewezen keurmeester die optreedt als voorzitter van de jury  
en die, in overleg met de jachtgerechtigden, leiding geeft aan de veldwedstrijd en mede verantwoordelijk 
is voor het goede verloop daarvan.  
 
Artikel I.3 
WEDSTRIJDSEIZOEN 
Het wedstrijdseizoen voor apporteerwedstrijden, gereglementeerd in dit supplement, loopt van 1 februari 
tot en met 31 januari. 
 
Artikel I.4 
LINIE 
De formatie, bestaande uit de fungerende keurmeesters, de officiële geweren en de ter beoordeling  
opgeroepen honden met hun voorjagers. Desgewenst kan de linie worden uitgebreid; de wedstrijdleider  
beslist ter plaatse over een dergelijke uitbreiding.  
 
Artikel I.5 
POST 
De formatie, bestaande uit één keurmeester, één of meer officiële geweren, alsmede de aan de  
keurmeester ter beoordeling toegewezen honden met hun voorjagers. Desgewenst kan de post worden  
uitgebreid; de wedstrijdleider beslist ter plaatse over een dergelijke uitbreiding.  
 
Artikel I.6 
LOOP 
De periode, waarin een voorjager zich met zijn hond in de linie bevindt.  
 
Artikel I.7 
BEURT 
De kans om, als eerste uitgezonden, een stuk wild te vinden en te apporteren, ongeacht of die kans wordt  
benut.  
 
Artikel I.8 
EYE-WIPE 
Een niet benutte kans om een stuk wild te vinden en te apporteren met dien verstande dat dat stuk wild  
vervolgens onder dezelfde condities door een daarna ingezette hond is gevonden dan wel door of 
namens de jury is geraapt.  
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Artikel I.9 
EYE-WIPE KANS 
Een kans om, niet als eerste uitgezonden, een stuk wild te vinden en te apporteren.  
Noot:   
a. Een eye-wipe kans telt als beurt: 

 als zij wordt benut;  

 als zij niet wordt benut, en het stuk wild vervolgens door 

 een daarna ingezette hond wordt gevonden dan wel door of 

 namens de jury wordt geraapt.  
b. Een eye-wipe kans telt niet als beurt:  

 als het stuk wild niet wordt gevonden.  

 
Artikel I.10 
FIRST DOG DOWN 
Er is sprake van “first dog down” indien meerdere honden een ziek geschoten stuk wild niet kunnen 
vinden en deze ook niet geraapt kan worden namens de keurmeester. De keurmeester kan aan de eerst 
ingezette hond “first dog down” geven, als hij van mening is dat deze de kans had het stuk te kunnen 
markeren en direct daarop is ingezet. 
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HOOFDSTUK II 
 
UITGANGSPUNTEN EN RICHTLIJNEN  
VOOR KEURMEESTERS 
 

  
Artikel II.1 
De ideale retriever is op post oplettend, rustig en stil en vraagt hoegenaamd geen aandacht van zijn 
voorjager. Uitgezonden om te apporteren toont hij zoeklust, initiatief en jachtverstand, waarbij hij niet 
onnodig terrein en wild verstoort. Hij werkt samen met zijn voorjager, zonder zich onnodig op hem te 
verlaten. Nadat hij het wild heeft gevonden, apporteert hij dit vlot, correct en zonder omhaal.  
 
Artikel II.2  
De retriever moet oplettend zijn, goed markeren en een gemarkeerde valplaats gedurende langere tijd 
kunnen onthouden. Slecht opletten, slecht markeren en slecht onthouden van de valplaats zijn ernstige 
fouten.  
 
Artikel II.3  
Op post mag de retriever hoegenaamd geen aandacht vragen van zijn voorjager; hij moet rustig zijn en 
indien vereist moet hij rustig meelopen. Onrust tonen en veel aandacht vragen zijn ernstige fouten. Het in 
eniger mate bewegen van de hond om geschoten wild beter te kunnen markeren, zonder dat de voorjager 
daarbij de hond op enigerlei wijze tegenhoudt van inspringen, dient niet als onrustig postgedrag te worden 
geïnterpreteerd. 
 
Artikel II.4 
Op post moet de retriever stil zijn. Blaffende en jankende honden worden terstond uitgesloten (EL). 
Piepen is een eliminerende fout. Honden die deze fout maken worden uitgesloten (EL). 
 
Artikel II.5  
De retriever mag, zelfs niet in de geringste mate, bang zijn voor schieten. Schotgevoelige en schotschuwe 
honden worden uitgesloten (EL).  
 
Artikel II.6  
1. Voorgejaagde honden, die inspringen, maken een fout die tot uitsluiting leidt (EL).  
2. Voorgejaagde honden, mogen vanaf het moment dat zij op post zijn en de keurmeester de voorjager 

heeft verzocht de lijn af te doen, niet meer door de voorjager worden aangeraakt. Overtreding van 
deze bepaling leidt tot uitsluiting (EL).  

3. Voorjagers mogen, als de honden eenmaal los op post zijn, geen riem of (zit)stok in de hand houden.  
4. Voorjagers mogen hun honden pas inzetten nadat hen dit door de keurmeester is opgedragen. Een 

hond die is ingezet voordat de voorjager de opdracht daartoe van de keurmeester heeft gekregen 
wordt geacht te zijn ingesprongen. 

5. Gedurende de wedstrijd is geen enkele vorm van fysieke straf geoorloofd, op straffe van diskwalificatie 
(D). Het is hierbij niet van belang of de hond wel of niet in de linie dan wel op post is. 

 
Artikel II.7 
Honden op een apporteerwedstrijd op post tijdens de drift inzetten kan de jacht meer of minder ernstig 
verstoren. Het inzetten van honden tijdens een drift op apporteerwedstrijden op post zal daarom slechts 
gebeuren indien dat voor de beoordeling een toegevoegde waarde heeft en dan nog uitsluitend indien 
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daarover afspraken zijn gemaakt met de jachtleiding en de keurmeesters. Indien echter de weidelijkheid 
zulks vereist, bij voorbeeld als er naar zijn oordeel sprake is van een sterke loper, zal de keurmeester ook 
tijdens de drift een hond laten inzetten.  
 
Artikel II.8 
Indien op een post meerdere stukken wild zijn geschoten, bepaalt de keurmeester op welk stuk wild de 
voorjager zijn hond moet inzetten, waarbij de keurmeester de weidelijkheidsregels en de redelijkheid van 
het apport in acht neemt. Indien de retriever een ander stuk wild apporteert, dan het door de keurmeester 
gevraagde stuk wild, wordt dit aangemerkt als een ernstige fout. Van een retriever mag echter niet worden 
verlangd, dat hij op weg naar een stuk wild een ander stuk wild (dood of nog levend) passeert en dat 
negeert. 
 
Artikel II.9 
De keurmeester bepaalt de plaats waar de voorjager zijn hond moet inzetten. Zonder toestemming of 
opdracht van de keurmeester mag de voorjager de plaats waar hij zijn hond heeft ingezet tijdens het werk 
van de hond niet verlaten. Herhaaldelijk overtreden van deze bepaling kan tot uitsluiting leiden (EL).  
 
Artikel II.10 
1. De retriever moet gehoorzaam zijn en mag tijdens het werk niet uit de hand raken. Ongehoorzaam zijn 

is een ernstige fout; uit de hand raken en bij herhaling ongehoorzaam zijn, zijn fouten die tot uitsluiting 
leiden (EL).  

2. Onbeschoten levend wild moet de hond negeren en mag hij niet achtervolgen. Het achtervolgen of 
vangen van onbeschoten wild, is een fout die tot uitsluiting leidt (EL).  

  
Artikel II.11 
1. De retriever moet goed contact houden met zijn voorjager en moet zich goed laten dirigeren. De hond 

mag zich echter niet onnodig op de steun en de aanwijzingen van zijn voorjager verlaten. Zich slecht 
laten dirigeren en zich onnodig op de steun en aanwijzingen van zijn voorjager verlaten zijn ernstige 
fouten.  

2. De voorjager dient zijn hond in alle rust, zonder te luidruchtig stemgeluid, voor te jagen. Luidruchtig 
voorjagen is een ernstige fout. 

 
Artikel II.12 
1. De retriever mag, uitgezonden om te apporteren, niet voorstaan noch voor dood of gewond wild noch 

voor gezond wild. Honden die deze fout maken, worden uitgesloten (EL). 
 
Artikel II.13 
1. De retriever, die een stuk wild niet vindt dat vervolgens door een daarna ingezette hond onder dezelfde 

condities wel wordt gevonden of dat door of namens de jury wordt geraapt, krijgt een eye-wipe. 
Honden die een eye-wipe ontvangen, worden uit de wedstrijd genomen.  

2. Honden, die onder andere condities op een stuk wild hebben gewerkt dan de hond die het stuk wild 
tenslotte heeft gevonden, krijgen geen eye-wipe maar de kwaliteit van hun werk wordt wel in de 
beoordeling meegenomen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit betekenen dat het werk van die 
honden wordt beoordeeld van "foutloos" tot "ernstige fout". 

3. Indien een keurmeester persoonlijk heeft geconstateerd dat een stuk wild "loper" werd geschoten kan 
hij, ook al wordt dit stuk wild noch door een volgende hond gevonden noch door of namens de 
keurmeesters geraapt, de eerst ingezette hond dit aanrekenen als een ernstige fout (“first dog down”).  

 
Artikel II.14 
1. Dood of aangeschoten wild vinden en binnenbrengen is de belangrijkste eis die aan de retriever wordt 

gesteld. Gevonden wild weigeren te apporteren leidt tot uitsluiting (EL).  
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2. Indien de hond het dood of aangeschoten wild heeft gevonden, dient hij dit direct naar zijn voorjager te 
brengen. Het doorjagen met een stuk wild in de vang is een fout die tot uitsluiting leidt (EL). 

  
Artikel II.15 
De retriever moet correct apporteren dat wil zeggen dat hij elk gevonden stuk wild, dood of levend, 
spontaan moet oppakken en zonder onnodig verpakken en in vlot tempo naar zijn voorjager moet brengen 
en het op commando prompt moet afgeven. Slordig apporteren is een ernstige fout. Extreem slordig 
apporteren leidt tot uitsluiting (EL) 
  
Artikel II.16 
De retriever, die na het opnemen van een stuk wild dit ruilt voor een ander stuk wild, maakt een fout die 
tot uitsluiting leidt (EL).  
  
Artikel II.17 
De retriever mag niet hard in de bek zijn. Honden die hard in de bek zijn worden uitgesloten (EL). 
Keurmeesters inspecteren elk geapporteerd stuk wild. Aan keurmeesters wordt aangeraden bij verdenking 
van hardheid een andere keurmeester te raadplegen.  
  
Artikel II.18 
1. De retriever moet op commando vlot te water gaan. Weigeren te water te gaan leidt tot uitsluiting (EL).  
2. Het apporteren van een stuk wild uit of van over water is voorwaarde om voor toekenning van een 

kwalificatie in aanmerking te komen. Honden, die tijdens hun loop niet de gelegenheid hebben gehad 
een stuk wild uit of van over water te apporteren en die op grond van hun prestaties tijdens die loop 
overigens voor een kwalificatie of een CQN in aanmerking zouden komen, worden onderworpen aan 
een kunstmatige, eenvoudige waterwerktest. 

3. Hiertoe wordt een gaaf, dood stuk veerwild, bij voorkeur een eend, zichtbaar voor de hond, op een 
zodanige plaats in het water geworpen dat de hond om het wild te bereiken, tenminste over een 
afstand van enkele meters moet zwemmen. De valplaats wordt zodanig gekozen dat de hond, vanaf 
de positie bij de voorjager, het wild kan zien liggen. De hond mag na toestemming van de 
keurmeester ingezet worden. 

4. Honden, die tijdens een seizoen, op een officiële veldwedstrijd éénmaal een dergelijke proef met goed 
gevolg hebben afgelegd, worden gedurende de rest van het seizoen hiervan vrijgesteld. Honden met 
een geldige "waterwerkkwalificatiekaart" of een officieel diploma Jachthondenproeven geldig tot één 
jaar na datum waarop de proef is behaald (aangetekend in het werkboekje) of een overeenkomstige 
buitenlandse aantekening worden geacht aan deze test te hebben voldaan. 

 
Artikel II.19 
De retriever mag niet agressief zijn. Honden die zich, terwijl zij ter beoordeling in de linie of op post zijn, 
agressief gedragen, worden uitgesloten (EL). 
  
Artikel II.20 
1. Indien tijdens de wedstrijd verder meedoen onmogelijk is of verder meedoen, naar het oordeel van de 

voorjager, om welke reden dan ook niet gewenst is, is deze bevoegd zijn hond terug te trekken.  
2. Indien een hond vóór aanvang van zijn derde loop wordt teruggetrokken, wordt de aantekening "RET" 

toegekend.  
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Artikel II.21 
SAMENVATTING DER FOUTEN 
1. Dit artikel moet worden gelezen in samenhang met de artikelen waarnaar wordt verwezen; de tekst 

van het artikel waarnaar wordt verwezen prevaleert.  
 

2. Fouten die tot uitsluiting leiden (EL)  
II.4 blaffen, janken en piepen;  
II.5 schotgevoelig zijn en schotschuw zijn;  
II.6 inspringen;  
II.6 aanraken van de hond;  
II.9 herhaaldelijk zich niet houden aan de door de keurmeesters vastgestelde plaats van inzetten en 

leiden van de hond;  
II.10 bij herhaling ongehoorzaam zijn en uit de hand raken;  
II.10 achtervolgen van onbeschoten wild; 
II.12 voorstaan van wild;  
II.14 gevonden wild weigeren te apporteren;  
II.14 doorjagen met een stuk wild in de vang; 
II.15 extreem slordig apporteren; 
II.16 een stuk wild ruilen; 
II.17 hard zijn in de bek;  
II.18 weigeren te water te gaan;  
II.19 zich agressief gedragen.  
 

3. Ernstige fouten  
II.2 slecht opletten, slecht markeren en slecht onthouden van de valplaats;  
II.3 onrust tonen en veel aandacht vragen;  
II.10 ongehoorzaam zijn;  
II.11 zich slecht laten dirigeren en zich onnodig op de steun en aanwijzingen van de voorjager 

verlaten;  
II.11 luidruchtig voorjagen; 
II.13 eye-wipe;  
II.13 first dog down; 
II.15 slordig apporteren;  

 
Artikel II.28 
Uitsluiting van een hond en de aanleiding daartoe moet de voorjager terstond worden meegedeeld. 
 
Artikel II.29 
Indien een hond een ernstige fout maakt, zal hij niet meer door de keurmeesters worden opgeroepen. 
Maakt de hond deze ernstige fout in één van de eerste drie beurten, dan krijgt hij de aantekening ‘NC’. 
Maakt de hond deze ernstige fout na de derde beurt, dan kunnen de keurmeesters aan de hond een 
kwalificatie toekennen, indien de apporten van voldoende niveau waren conform artikel IV.3. 
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HOOFDSTUK III 
 
WEDSTRIJDVORM 
 

 
Artikel III.1 
Tijdens een apporteerwedstrijd kan zowel op post als voor de voet worden gewerkt. 
 
Artikel III.2 
Apporteerwedstrijd voor retrievers kent drie wedstrijdsoorten: 

 internationale kampioenschapsveldwedstrijd 

 nationale kampioenschapsveldwedstrijd 

 novice-veldwedstrijd 
 
Artikel III.3 
1. Een internationale kampioenschapsveldwedstrijd is een kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor  
 namens de FCI vergunning is verleend om internationale kampioenschapsprijzen toe te kennen. 
2. Voor internationale kampioenschapsveldwedstrijden geldt het FCI-reglement, zoals deze beschreven 
is  
 in de International Regulations For Field Trials For Retriever Breeds (English way). 
 
Artikel III.4 
1. Een nationale kampioenschapsveldwedstrijd is een kampioenschapsveldwedstrijd, waarvoor namens 

de RvB vergunning is verleend om nationale kampioenschapsprijzen toe te kennen. 
2. Voor nationale kampioenschapsveldwedstrijden geldt de regelgeving zoals deze is beschreven in het 

supplement voor retrievers. 
 
Artikel III.5 
1. Een novice-veldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, waarbij de in te schrijven honden 

voor aanvang van het betreffende seizoen nog geen kwalificatie hebben behaald op een nationale of 
internationale kampioenschapsveldwedstrijd. 

2.  Voor novice-veldwedstrijden zijn met betrekking tot de beoordeling van de honden in beginsel dezelfde 
bepalingen van kracht die gelden op een kampioenschapsveldwedstrijd, maar mogen de keurmeesters 
enige souplesse toepassen in de beoordeling. 

 
Artikel III.6 
De jury bestaat uit minimaal twee keurmeesters, van wie er één wordt aangewezen als wedstrijdleider. 
 
Artikel III.7 
Op de dag van de wedstrijd wordt voorafgaande aan de wedstrijd in het bijzijn van de gedelegeerde door 
loting de "lotingsvolgorde" vastgesteld. 
 
Artikel III.8 
De keurmeesters hebben in beginsel twee honden ter beoordeling in de linie dan wel op post. De 
keurmeesters kunnen besluiten meer dan twee honden ter beoordeling in de linie dan wel op post te 
hebben. 
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Artikel III.9 
Tenzij de apporteerwedstrijd met een drift begint, worden bij aanvang van de wedstrijd onder keurmeester 
A de nummers 1 en 2 en onder keurmeester B de nummers 3 en 4 ingedeeld. Van de resterende 
deelnemers zijn de deelnemers met oneven nummers in de "wacht" bij keurmeester A en de deelnemers 
met de even nummers bij keurmeester B. 
 
Artikel III.10 
Indien een apporteerwedstrijd begint met een drift, zullen de keurmeesters alle honden onder hen op post 
zetten. Nadat de drift is afgelopen, worden de honden aangelijnd met uitzondering van de twee honden 
die de eerste beurten hebben geloot. 
 
Artikel III.11 
1. De eerste loop van elke hond bestaat uit twee beurten. De tweede loop bestaat uit één beurt. Vanaf de 

derde loop bepalen de keurmeesters of deze uit één of twee beurten bestaat. 
2. Tijdens de eerste loop laat de keurmeester de onder hem lopende honden beurtelings werken met 

dien verstande dat een hond die in zijn eerste beurt een andere, onder dezelfde keurmeester lopende 
hond, een eye-wipe geeft, ook de volgende beurt krijgt. 

3. Mocht tijdens de wedstrijd blijken dat het wildaanbod zeer gering is, waardoor de honden erg lang in 
de linie lopen, dan wel op post staan, kunnen de keurmeesters beslissen de eerste loop uit één beurt 
te laten bestaan. 

 
Artikel III.12 
Elke keurmeester stelt de bij hem ingedeelde honden, in volgorde waarin hen de beurt moet worden 
gegeven, van rechts naar links in de linie dan wel op post op.  
 
Artikel III.13 
1. De keurmeester, wiens geweer een stuk wild schiet, beslist of hij op dat stuk wild één van de onder 

hem lopende honden inzet of dat hij het stuk wild aanbiedt aan een andere keurmeester.  
2. Tijdens de eerste loop van elke hond zal de keurmeester op een stuk wild, dat door zijn geweer is 

geschoten, één van de onder hem lopende honden inzetten tenzij die opdracht voor de beoordeling 
(nagenoeg) geen waarde zou hebben.  

3. Indien naar het oordeel van de keurmeester een stuk wild door zijn geweer "loper" wordt geschoten, 
zal hij altijd één van de onder hem lopende honden inzetten.  

 
Artikel III.14 
1. Indien één van de onder een keurmeester lopende honden zonder resultaat heeft gewerkt op een 

(aan)geschoten stuk wild, dan moet de andere onder die keurmeester lopende hond op dat stuk wild 
worden ingezet. 

2. Indien alle onder één keurmeester lopende honden een kans om een (aan)geschoten stuk wild te 
vinden niet benutten, dan wordt die kans aan een andere keurmeester aangeboden.  

3. Keurmeesters aan wie een (aan)geschoten stuk wild door een andere keurmeester wordt aangeboden 
beslissen of zij dat aanbod aanvaarden.  

4. Op een (aan)geschoten stuk wild worden in beginsel uitsluitend honden ingezet die op het moment van 
schieten op dat stuk wild in de linie waren.  

5. Indien op een (aan)geschoten stuk wild zonder resultaat is gezocht dan moet door één of meer 
keurmeesters, eventueel geassisteerd door één of meer officiële geweren, worden nagezocht. Een 
aldus gevonden stuk wild moet terstond worden geraapt.  
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Artikel III.15 
Op een nationale kampioenschapsveldwedstrijd kan de jury beslissen dat over de plaatsing wordt beslist 
door middel van een zo genaamde ‘run-off’. Voor de run-off worden de honden opgeroepen die op grond 
van hun prestatie voor de kwalificatie “Uitmuntend” in aanmerking komen. Tijdens de run-off worden de 
honden in beginsel beoordeeld door de gehele jury. De run-off heeft geen invloed op de reeds behaalde 
kwalificatie “Uitmuntend”.  
 
Artikel III.16 
Indien "voor de voet" wordt gejaagd, lopen de retrievers mee in de linie en wordt vanuit de linie het 
(aan)geschoten wild nagezocht en geapporteerd.  
  
Noot:  
a. Bij voor de voet jagen dienen de velden in principe te bestaan uit lage, overzichtelijke dekking bij 

voorbeeld bieten, aardappelen of zeer laag struikgewas.  
b. Tijdens de voor de voet jacht mag het wild uitsluitend worden geschoten door geweren die in de linie of 

op de flanken van het bejaagde perceel doch niet verder dan twee schoten vóór de linie meelopen.  
 
Artikel III.17 
Indien wordt gejaagd met de honden op post zijn de retrievers tijdens een "drijfjacht” op post en wordt 
tijdens en na afloop van de drift het (aan)geschoten wild gezocht en geapporteerd, dan wel zijn zij tijdens 
een jacht op duiven-, eenden- of vogels aangewezen in een ontheffing of vrijstelling op post en wordt 
(aan)geschoten (schadelijk) wild gezocht en geapporteerd.  
 
Artikel III.18 
Voor een apporteerwedstrijd op post tijdens een jacht op duiven, eenden of vogels aangewezen in een 
ontheffing of vrijstelling geldt dat het inschrijven plaats vindt op de gebruikelijke digitale wijze, met dien 
verstande dat de inschrijving voorwaardelijk is. Dat wil zeggen dat de voorjager zijn hond kan terugtrekken 
als de datum hem niet schikt. Hij is dan geen inschrijfgeld verschuldigd. 
In FTC Bulletin 2017-01 zijn nadere regels gesteld ten aanzien van de inschrijving zoals hier beschreven. 
 
Artikel III.19 
Retrievers die lopende het wedstrijdseizoen op de, volgens dit supplement gereglementeerde, 
apporteerwedstrijden driemaal een EL hebben behaald, worden voor de rest van dat seizoen en voor het 
volgende seizoen van deelname aan apporteerwedstrijden uitgesloten. De inschrijving dient onmiddellijk 

te worden geannuleerd indien dit vóór de dag van de wedstrijd alsnog het geval zou zijn. 
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HOOFDSTUK IV 
 
WERKKAMPIOENSCHAPSPRIJZEN EN TITELS 
 

  
Artikel IV.1 
WERKKAMPIOENSCHAPSPRIJZEN 
Op volgens dit supplement gehouden veldwedstrijden kunnen, mits aan de daarvoor gestelde bepalingen 
is voldaan, werkkampioenschapsprijzen worden toegekend. 
 
Artikel IV.2  
RUBRIEKEN 
Rubriek III.A 

 Chesapeake Bay Retriever 

 Curly Coated Retriever 

 Flat Coated Retriever 

 Golden Retriever 

 Labrador Retriever 

 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 
  
Artikel IV.3 
Op apporteerwedstrijden beschreven in dit supplement kunnen de keurmeesters aan een hond een 
kwalificatie toekennen als deze ten minste drie apporten van voldoende niveau naar het oordeel van de 
keurmeester heeft uitgevoerd. 
 
Artikel IV.4 
DE TITEL WERKKAMPIOEN 
1. Aan de retriever die op een nationale kampioenschapswedstrijd (CACT) als eerste wordt geplaatst met 

de kwalificatie 'Uitmuntend', kan door de keurmeesters de werkkampioenschapsprijs (CACT) worden 
toegekend. 

2. Aan de retriever die op een nationale kampioenschapswedstrijd (CACT) als tweede wordt geplaatst 
met de kwalificatie 'Uitmuntend', kan door de keurmeesters de reserve werkkampioenschapsprijs 
(RCACT) worden toegekend. 

3. Voor het behalen van de titel ‘Werkkampioen’ dienen alle honden ingedeeld in de categorie retrievers 
drie werkkampioenschapsprijzen (CACT), respectievelijk reserve werkkampioenschapsprijzen 
(RCACT) hebben behaald op de apporteerwedstrijden beschreven in dit supplement. 

4. De vereiste werkkampioenschapsprijzen (CACT) dienen in ten minste twee jaren te zijn behaald. 
5. Van de vereiste werkkampioenschapsprijzen (CACT) mag maximaal één van deze vervangen worden 

door twee reserve werkkampioenschapsprijzen (RCACT). 
 

 
Artikel IV.5  
DE TITEL VELDWEDSTRIJDKAMPIOEN MET JAARTAL 
1. De titel "veldwedstrijdkampioen met jaartal" wordt voor honden, ingedeeld in de categorie retrievers, 

verleend aan die hond, die in het betreffende jaar, op maximaal vier voor de titel tellende 
veldwedstrijden in Nederland, volgens onderstaande puntenschaal, de meeste doch minimaal 15 
punten heeft behaald en die bovendien ten minste één CACT of RCACT op die wedstrijden heeft 
behaald.  
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2. Bij gelijk aantal punten wordt de titel verleend aan de hond die van de gelijk geëindigde het grootste 
aantal CACIT's heeft behaald; geeft ook dat geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond 
die het grootste aantal RCACIT's heeft behaald en zo vervolgens.  

3. Puntenschaal (niet cumulatief): 
 

CACIT  12 punten 

RCACIT  11 punten 

CACT  10 punten 

RCACT  9 punten 

U (eerste geplaatst) 8 punten 

U (niet eerste geplaatst) 7 punten 

ZG (eerste geplaatst) 6 punten 

ZG (niet eerste geplaatst) 5 punten 

CQN  4 punten 

G (eerste geplaatst) 3 punten 

G (niet eerste geplaatst) 2 punten 

EV  1 punt  
 


